
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 

 
Зміни, які відбуваються в політиці, соціально-економічних і суспільних 

відношеннях, науці і техніці на зламі ХХ-ХХІ століть, неперервно ставлять 

нові завдання і прискорюють розвиток вищої і особливо загальної середньої  

освіти. Фундаментальний аналіз актуальних проблем і перспектив розвитку 

сучасної освіти неможливий без урахування змін, які відбулися в системах 

загальної середньої і вищої освіти. 

Загальноосвітня середня і вища освіти у ХХІ столітті покликані 

реалізовувати ідеї особистісно орієнтованої педагогіки; забезпечувати 

єдність інтелектуального, фізичного, духовного і морального розвитку 

особистості, її конкурентноздатність на ринку праці; вчити плануванню 

стратегії власного життя, вдосконаленню особистісних рис, орієнтуванню в 

системі цінностей, визначенню життєвих смислів та формуванню прагнення  

вчитися упродовж життя. 

 

1.1. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів. 

 

У сучасних умовах якість освіти залежить не від обсягу отриманих знань, а 

від загального розвитку особистості, її індивідуальних здібностей, 

пізнавальної активності, розвиненого критичного мислення, від рівня 

оволодіння компетенціями та компетентностями, уміння самостійно та 

відповідально приймати рішення в складних ситуаціях. Саме тому, перед  

освітою загалом і педагогічною зокрема, головним постає питання 

переосмислення пріоритетів післядипломної, вищої педагогічної та 

середньої загальної освіти, формування нових концептуально- 

методологічних основ освітньої діяльності, необхідність парадигмальної 

зміни в розумінні місії, змісту, мети, цілей, завдань і шляхів її організації за 



принципом «освіта упродовж життя» та ефективної реалізації отриманих 

знаннь. 

Аналіз стану підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності у 

закладах вищої освіти (ЗВО) дозволяє зробити висновок, що нагального 

вирішення потребують питання реалізації компетентнісної парадигми і 

застосування інноваційних підходів, як до підготовки учителів, так і до 

сутності їх майбутньої педагогічної діяльності, що проявляється в різних 

напрямах внутрішньої і зовнішньої диверсифікації середньої і вищої освіти, 

формування нових місії і змісту на всіх освітніх рівнях, розробки нової 

системи вимірювання й оцінювання результатів підготовки майбутніх 

учителів. Відповідно змінюються вимоги до освіти – вона з часом стає більш 

гнучкою, доступною і прикладною, концентрується на тому, як навчити 

мислити, творити, аналізувати, генерувати нові ідеї та знаходити рішення у 

складних практичних вимірах. 

Очевидно, що реалізація інноваційно-гуманістичної спрямованості та 

перехід на нову компетентнісну модель освіти виключать пасивну роль 

учасників та створять умови для запровадження суб'єкт-суб'єктної моделі 

взаємодії в освітньому процесі, оскільки тільки активна позиція в одержанні 

потрібних знань дозволить сформувати перехід від простого засвоєння і 

накопичення інформації до науково-обгрунтованого засвоєння та 

управління знаннями, навчить зреалізовувати індивідуальну траєкторію 

освіти. 

1.1.1. Генезис інституційних основ підготовки майбутніх 

учителів за роки незалежності. 

На Першому всеукраїнському з'їзді працівників освіти (склалося так, що 

він не мав номера), який проходив у Києві в грудні 1992 році, було 

прийнято Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI 

століття»). Програму та розроблені заходи щодо її реалізації, введені в 

освітню практику Постановою Кабміну України № 896 від 03.11 1993 року. 



У цьому документі визначені основні завдання реформування освіти 

незалежної держави. Зокрема увага освітян акцентувалася на тому, що 

«Перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною 

справою українського народу. Розбудова системи освіти, її докорінне 

реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, 

духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки і 

культури на світовий рівень, національного відродження, становлення 

державності та демократизації суспільства в Україні» [141]. 

Вже на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти (2001 р.) особлива 

увага акцентувалася на тому, що в ідеалі підготовка вчителя передбачає 

проектування індивідуальної траєкторії професійного становлення 

кожного студента упродовж усіх років його навчання у ЗВО. З метою 

реалізації цього завдання розпочалася зміна методології підготовки і 

формування майбутнього вчителя як особистості, здатної до самонавчання 

упродовж життя, готової до прийняття рішення в інтересах дитини. 

Розпочалося створення нових варіативних навчальних планів і програм, 

введення оновленої структури і змісту підготовки майбутніх учителів. Як 

зазначалося в Національній доктрині розвитку освіти України (2002 р.), 

підготовка педагогічних кадрів і науково-педагогічних працівників, їх 

професійне вдосконалення мало забезпечувати здатність учителів до 

творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження 

наукоємних та інформаційних технологій, конкурентноспроможних на 

ринку праці [344,345]. 

На III Всеукраїнському з'їзді працівників освіти (28 жовтня 2011 р.) було 

прийнято Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012- 

2021 роки, яка в подальшому стала основою для оновлення нормативно- 

правової бази, модернізації змісту освіти та розвитку системи зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. У Національній  

стратегії розвитку освіти окреслено важливі стратегічні напрями створення 



правових, економічних та організаційних умов для розвитку інноваційної 

політики та моніторингу стану інноваційного розвитку освіти як основи 

реалізації державної політики. Серед яких є такі, як: "…оновлення 

законодавчo-нормативної бази системи освіти; модернізація структури, 

змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, 

переорієнтації на цілі сталого розвитку; створення і забезпечення 

можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей, навчальних 

закладів різних типів і форм власності, різноманітних форм та засобів 

отримання освіти; розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, 

підвищення якості освіти на інноваційній основі; інформатизація освіти, 

удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення освіти і науки; 

розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті; забезпечення 

національного моніторингу системи освіти; інтегрування національної 

системи освіти у європейський і світовий освітній простір" [347, с. 1 – 2]. 

У документі головний акцент перенесено на законодавче поле, зазначено, 

що продовжується робота щодо реалізації державних програм, спрямованих 

на: інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх, професійно- 

технічних та вищих навчальних закладів, упровадження інформаційних та 

комунікаційних технологій в освіті і науці; забезпечення загально-освітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними 

засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін. 

Наведено заходи з модернізації мережі навчальних закладів, підкреслено, 

що укладається повноцінний галузевий інформаційний ресурс на різних 

носіях; створено веб-портали та сайти у провідних бібліотеках, надається 

через них доступ до інформаційних ресурсів віддаленим користувачам; 

формуються електронні ресурси, зокрема електронні каталоги, 

повнотекстові бази, електронні бібліотеки тощо. Доречно заявлено, що з 

огляду на визначені пріоритети, найважливішим для політики держави в 

галузі освіти є виховання людини інноваційного типу мислення та культури, 



проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням 

інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і 

держави [347, с. 2-5]. Стратегія визначала основні напрями, пріоритети, 

завдання і механізми реалізації державної інноваційної політики в галузі 

освіти, кадрову і соціальну політику і складала основу для внесення змін і 

доповнень до чинного законодавства України, управління і фінансування, 

структури і змісту системи освіти. У документі стверджується, що 

необхідне удосконалення системи педагогічної та післядипломної освіти, 

що потребує приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, 

науково-методичної, інформаційної, практичної та соціально-гуманітарної 

підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників до вимог 

інформаційного суспільства; модернізації навчальної діяльності вищих 

педагогічних навчальних закладів, створення нового покоління підручників,  

навчальних посібників і дидактичних засобів; двоциклової підготовки 

педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і 

магістра. У свою чергу будь-які реформи освітньої сфери потребують 

підтримки інноваційної діяльності, що теж є предметом розгляду в 

Національній стратегії розвитку освіти. Акцентувалася увага на тому, що 

особливого підходу вимагає міжнародне партнерство, покликане 

забезпечити найшвидшу інтеграцію національної сис-теми освіти у 

міжнародний освітній простір. У той же час, з'їздом було відмінено і 

введення 12-річної шкільної освіти, що пояснювалось неможливістю 

адаптувати концепти Болонської угоди в українських реаліях. 

Приходиться констатувати, що на відміну від розвинених країн світу і, 

насамперед країн ЄС, в незалежній Україні тривалий час не було 

законодавчо визначено необхідність і не окреслено вектори створення та 

розвитку національної інноваційної системи. Перші десять років 

незалежності були вкрай складними як в політичному та економічному 

вимірах, так і в освітньому просторі. Українська освіта в цей час прикладала 



великі зуссиля, щоб відійти від вчорашньої радянської системи, 

примірялася до систем освіти Сполучених Штатів Америки, розвинених 

країн Європи (насамперед Англії і Німеччини), прагнула зберегти минулі 

здобутки і шукала власні шляхи розбудови національної системи освіти. 

Згідно Постанови ВР України від 27 червня 2007 року № 1244-V «Про 

Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна 

система України: проблеми формування та реалізації» [439] та пізніше 

Розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 680- 

р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» 

на 2009-2013 роки [146], «Концепції реформування державної політики в 

інноваційній сфері» від 10 вересня 2012 р. № 691-р. [461], Концепції 

неперервної педагогічної освіти (2013 р.), Національної стратегії розвитку 

освіти України на період до 2021 року в Україні було розпочато системну 

роботу з формування національної інноваційної системи як ключового 

механізму саморозвитку країни. Саме ці інституційні документи нині стали  

магістральним планом реалізації інноваційної моделі розвитку країни та її 

економіки, чинником розвитку та зростання економіки, культури і освіти. 

У «Концепції розвитку національної інноваційної системи» визначено 

проблеми та недоліки національної системи розвитку, що спричинені, 

зокрема, відсутністю стратегії науково-технологічного та інноваційного 

розвитку, непослідовністю у формуванні та реалізації державної політики 

у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної освітньої діяльності; 

низьким рівнем інноваційної культури суспільства та неефективністю 

впливу освіти на його підвищення; домінуванням галузевого підходу до 

провадження інноваційної діяльності над функціональним; нерозвинутою 

інноваційною інфраструктурою. В концепції акцентується, що 

функціонування інноваційної системи залежить від розвитку та взаємодії 

її окремих елементів (підсистем): державного регулювання (інституції); 

освіти; генерації знань; інноваційної інфраструктури; виробництва [460]. 



Зростання уваги до інноваційної освітньої діяльності позитивно 

відобразилися на рейтинговій оцінці агентства Bloomberg, згідно якої 

Україна у 2015 році займала 64 місце серед 200 найінноваційніших країн 

світу, а у 2016 –56 [750,751]. Критерії рейтингу визначалися факторами, 

які визначають стан розвитку освіти і науки. До основних віднесено: 

виконання та впровадження науково-дослідницьких та дослідно- 

конструкторських робіт, їх вклад у величину ВВП; рівень продуктивності 

праці; концентрація високих технологій; відносна кількість науковців на 1 

мільйон людей; продуктивність промисловості; рівень освіти; патентна 

активність. Найвищими в Україні були узагальнені показники рівня освіти 

(36 та 40 місце серед розвинених країн світу у 2015, 2016 роках відповідно) 

і відповідно зросла патентна активність українських науковців (34 та 33), 

що відносно свідчив і про зростання якості підготовки фахівців у ЗВО. З 

часом внутрішній ринок праці почав поступово переповнюватися 

дипломованими фахівцями і поряд з цим, за оцінкою роботодавців, стала 

відчуватися все більша потреба у висококваліфікованих працівниках. 

Тому цей рейтинг швидше вказує не на значні переваги в інноваційній 

освітній діяльності, а на великі невикористані можливості системи освіти 

України, особливо в наш час. 

Сучасний стан інноваційної системи нашої країни характеризується 

значною кількістю недоліків: «відрив науки від господарської практики; 

відсутність програми довгострокового інноваційного розвитку державного 

та регіонального рівнів; відсутність механізмів оцінки ефективності 

державних та регіональних науково-технічних програм; недосконалість 

законодавчої бази в частині стимулювання інноваційної активності, 

матеріального та морального стимулювання інтелекту, особливо ЗВО; 

спонтанне ініціювання інновацій; відсутність відповідної інноваційної 

інфраструктури й механізмів комерціалізації науково-технічних розробок; 



непослідовність, безсистемність і в деякій мірі хаотичне проведення 

державної політики тощо» [456, с. 72-74]. 

В Указі президента України №344/2013 «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» було зазначено, що 

«Сучасна філософія освіти, оновлена стратегія її реформування вимагають 

принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого та послідовного 

запровадження передових науково-педагогічних технологій, раціональних 

і ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності у 

сфері освіти» [522]. 

Розвиток і модернізація системи національної освіти в зазначеному 

напрямі в ці часи ґрунтувалася на низці факторів, серед яких в багатьох 

аналітичних публікаціях, зокрема і автори [543,с.184; 567,с.122] та інші 

виділяли наступні: 

- дотримання рекомендацій Нової стратегічної програми європейського 

співробітництва в галузі освіти і навчання «Освіта і навчання 2020», 

спрямованої на розбудову інформаційно зорієнтованих європейських 

суспільств та перетворення навчання упродовж життя на реальність; 

- створення ефективної системи методологічного, науково-методичного 

супроводу модернізації національної освіти, прогнозування тенденцій 

інноваційного розвитку системи освіти з використанням результатів 

моніторингових досліджень; генерування інноваційних ідей, їх 

визначення, відбір та забезпечення впровадження; формування відкритої 

інформаційно-аналітичної бази новацій у всіх підсистемах освіти; 

- проведення практико-орієнтованих психолого-педагогічних досліджень 

із актуальних проблем розвитку освіти, застосування нових 

концептуально-методологічних підходів до розробки державних 

стандартів освіти; 



- розробка інваріантної складової навчання з кожного предмета на основі 

компетентнісного підходу до навчання та норм психофізичного розвитку 

дитини, а також відповідних педагогічних технологій; 

- створення системи мотивацій, стимулювання та заохочення інноваційної 

діяльності у сфері освіти, розроблення нових концептуальних моделей 

удосконалення окремих підсистем освіти; 

- розроблення системи нівелювання ризиків негативних наслідків 

інноваційної діяльності в системі освіти. 

З 2016 року розпочався новий виток у реформуванні системи освіти 

України. У Концепції «Нова Українська школа» (2016 р.) зазначається, що 

«нова школа потребує нового вчителя, який має стати агентом інноваційних 

змін [225]. Реформою освіти передбачено низку стимулів для особистого і 

професійного зростання, щоб залучити до професії найкращих. Пізніше 

розроблено низку нових нормативних документів, серед яких новий базовий  

Закон «Про освіту» (2017 р.) [171], що передбачає три рівні повної загальної 

середньої освіти: 

– початкова освіта (тривалість чотири роки) поділятиметься на два цикли: 

адаптаційно-ігровий (1-2 класи) та основний (3-4 класи); 

– базова середня освіта, яка здобувається в гімназії (тривалість п’ять років) 

поділятиметься на два цикли: адаптаційний (5-6 класи) та базове предметне 

навчання (7-9 класи); 

– профільна середня освіта, яка здобувається в ліцеї або закладах 

професійної освіти (тривалість три роки). 

У законі зазначається, що у рамках профільної освіти старшокласники 

зможуть обирати одне з двох спрямувань навчання: академічне, із 

поглибленим вивченням окремих предметів з орієнтацією на продовження 

навчання в університеті; професійне, що поряд з отриманням повної 

загальної середньої освіти забезпечує одержання першої професії (не 

обмежує можливість продовження освіти). Здобуття профільної середньої 



освіти за академічним спрямуванням буде здійснюватися у академічних 

ліцеях – як правило, окремих закладах освіти. Буде створено окрему мережу 

академічних ліцеїв, на зразок мережі професійних ліцеїв, тобто третій 

ступінь школи буде відокремлено від другого ступеня. В  академічних ліцеях 

перший рік навчання буде перехідним. На цьому етапі учень ще зможе 

змінити профіль навчання. Учні зможуть вибирати не лише предмети, а й 

рівні їхньої складності. Випускники академічних ліцеїв будуть проходити 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Профільну середню освіту за професійним спрямуванням будуть здобувати 

у професійних ліцеях та профільних коледжах. Випускники професійних 

ліцеїв та коледжів будуть проходити державну підсумкову атестацію у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). За умови успішного 

проходження атестації у формі ЗНО випускники професійних ліцеїв та 

коледжів зможуть вступати до ЗВО, а випускники коледжів зможуть 

навчатися у ЗВО за скороченою програмою. 

Загальна тривалість повної загальної середньої освіти збільшиться до 12 

років. Відзначимо, що на території Європи 11-річна пострадянська школа 

залишилася в Україні, Білорусі та Росії. В усіх європейських країнах 

мінімальна тривалість здобуття повної загальної середньої освіти сьогодні 

складає від 12 до 14 років [41, 284,543,с. 182]. Аналіз програми «Нова школа 

– простір освітніх можливостей» показує, що основна увага зосереджується 

на тому, що результатом реформування системи освіти в Україні повинно 

бути використання інноваційних педагогічних технологій у освітньому 

процесі, що розвивають «підприємницьке» економічне мислення, 

медіаграмотність, креативність, сміливість в діях та поступках. Вихідні 

положення зазначеної програми свідчать про те, що сутність реформаційних  

процесів передбачає: виявлення природного потенціалу дитини; 

формування та розвиток у неї низки компетенцій (мовної, інтеркультурної, 



соціальної ін.); профорієнтацію на вищому ступені навчання в середніх 

закладах різного типу; підвищення кваліфікаційного рівня вчителів; 

концентрацію контролю та управління навчальними закладами; здобуття 

якісної освіти та знань відповідно до європейських освітніх стандартів. 

Освітянам інституційними документами, прийнятими на виконання 

Концепції НУШ, надано академічну свободу. Учитель зможе готувати 

власні авторські навчальні програми, власноруч обирати підручники, 

методи, стратегії, способи і засоби навчання; активно виражати власну 

фахову думку. Держава гарантуватиме йому свободу від втручання у 

професійну діяльність. Суттєвих змін зазнає процес і зміст 

підготовкимайбутнього вчителя. Студенти здобуватимуть знання в рамках 

та моделях особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу, 

інноваційно-гуманістичного управління освітнім процессом тощо. 

Збільшиться кількість моделей підготовки вчителя». У зв’язку з цим варто 

говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело 

знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній 

освітній траєкторії учня. 

Для здійснення таких реформаторських ідей насамперед потрібні фахово 

підготовлені вчителі, які можуть їх ефективно реалізувати. Постає 

проблема забезпечення школи вчителями, котрі володіють відповідними 

знаннями, вміннями і навичками, здатними до впровадження в освітній 

процес інноваційних технологій навчання, спрямованих на формування 

особистості школяра. Тобто, школі потрібні вчителі нової формації, які 

володіють не тільки високою професійною майстерністю, а й здатні 

креативно і творчо працювати, яким притаманна фундаментальність і 

широта поглядів, високий рівень загальної та професійної культури, 

прагнення швидко оновлювати свої знання та вміння і готовність до роботи 

в нових умовах, здатність адаптуватися в педагогічних інноваціях та які 



вміло поєднують фахову компетентність і гуманістичне ставлення до 

учнів як особистостей. 

Нові цільові установки в системі вищої педагогічної освіти акцентують 

увагу, в першу чергу, на особистості вчителя, що проявляється в різних 

напрямках: диверсифікація середньої та вищої освіти, формування нового 

змісту на всіх ланках освіти, зміна підходів до результатів підготовки. У 

постіндустріальному суспільстві вузька кваліфікація значної частини 

працівників перестає відповідати вимогам часу, а на зміну професіоналам 

приходять транспрофесіонали – носії унікальних знань і навичок, здатні 

опановувати нові або суміжні професії, працювати в різних професійних 

середовищах та організаційних структурах, приймати обґрунтовані 

рішення, постійно вчитися і перенавчатися [284, 567]. 

Швидкі темпи розвитку сучасного суспільства, динамізм та неперервні 

інноваційні процеси призводять до того, що високий рівень знань з 

предмета і володіння методикою його викладання вже не можуть повністю 

характеризувати рівень професійної підготовки майбутніх учителів. 

Осмислення цих процесів привело до виникнення необхідності 

дослідження основних шляхів підготовки майбутніх учителів, до 

формування якісно нового типу: учителів-творців, учителів-новаторів, 

учителів-дослідників, готових до творчої педагогічної та технологічної 

діяльності, самостійного наукового пошуку; здатних до міжпрофесійних 

комунікацій, трансдисциплінарного синтезу знань, поєднання 

фундаментальних досліджень із практичним розв’язанням проблем, 

саморозвитку і самовдосконалення, реального та віртуального входження 

до професійних та транспрофесійних мереж. 

Важливими умовами підготовки майбутніх учителів нового типу є 

створення цілого комплексу умов, серед яких виділимо: 

- наявність інноваційної інфраструктури в країні, 

регіоні та самому ЗВО, насамперед це нові механізми оплати 



праці викладачів, студентське самофінансування, податкове 

стимулювання інвестицій в освіту; 

- управлінські інновації: нові форми організації 

освітнього процесу та науково-дослідницької роботи, перехід до 

маркетингової орієнтації навчальних закладів; нові структури 

управління і фінансування та ін.; 

Сучасні вимоги до фахової підготовки майбутніх вчителів, відповідно до 

нового професійного стандарту (2020 р.), набувають більш вираженого 

характеру щодо інноваційно-гуманістичної та компетентнісної 

спрямованості їх практичної підготовки. Мова йде про пошук педагогічних  

інноваційних підходів, які дозволяють зробити новий крок у методичній 

підготовці майбутнього вчителя. Навчання у педагогічному закладі вищої 

освіти, відповідно до вимог сучасності, має орієнтуватися на посилення 

фундаментальної дидактичної і методичної освіти, наближення 

навчального процесу до творчої професійної діяльності, спрямовуватися 

на формування особистості майбутнього вчителя з такими якостями, які 

відповідали б наявним вимогам і забезпечували успішність у їхній 

практичної діяльності. 

 
1.1.2. Теорія і практика підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи як предмет психолого-педагогічних осліджень 

Науковий аналіз педагогічного явища, або процесу вимагає, насамперед 

визначення і застосування його методологічних основ. Це повною мірою 

стосується і такого складного феномена, як освітня діяльність учителя 

початкових класів. У самому загальному трактуванні, методологія – це 

“наука про побудову людської діяльності” [105, с.28;107], спрямована на 

створення програм, планів, схем, систем, методів, форм, засобів, які 

створюють умови для еффективного і цілеспрямованого наукового 

пізнання й практичного перетворення світу. Методологію умовно 



поділяють на два основних види: методологію теоретичного пізнання та 

методологію практики. У широкому розумінні С. Гончаренко тлумачить її 

“…як систему принципів і способів побудови теоретичної і практичної 

діяльності, а також вчення про цю систему”, “вчення про метод наукового 

пізнання і перетворення світу” [106, с. 498]. 

У процесі нашого дослідження істотного значення набуває теоретико- 

методологічне визначення взаємозв’язків між спорідненими галузями 

наукових знань, предметних аспектів, змісту, засобів, технологій 

педагогічної взаємодії. Не ставлячи за мету здійснити узагальнений аналіз, 

виділимо основоположні поняття і терміни, що відображають суттєві 

властивості та специфіку освітньої діяльності, а в подальшому будуть 

використовуватися нами як категоріально-понятійний апарат нашого 

дослідження. Не претендуючи на фундаментальність аналізу, розглянемо 

сутності основних теоретико-методологічних понять, як це і прийнято у 

філософсько-культурологічному, психолого-педагогічному та соціально- 

педагогічному аспектах. 

Прагнення увійти в європейський освітній простір та впровадження 

Концепції НУШ внесли суттєві і якісні зміни в систему підготовки 

майбутніх учителів початкової школи в ЗВО. Насамперед це стосується 

методологічних засад, змісту освіти і навчальних технологій. 

Перетворення, зумовлені загальними гуманістичними тенденціями в 

освіті, виникненням нових наукових підходів, зокрема, синергетичного, 

ідеї якого полягають в розвитку та саморозвитку суб’єктів освіти в процесі  

їхньої взаємодії, а освітнє середовище розглядати як контекст становлення 

вчителя-професіонала. Головним смислом та цінністю освіти в такому 

підході проголошується професійний розвиток і саморозвиток 

майбутнього вчителя [176]. Безумовно, саме взаємодія через спілкування 

та спільну діяльність дозволяє досягнути вищих рівнів суб’єктності 

учасників освітнього процесу, тобто ця концепція дозволяє в повному 



обсязі втілити ідеї суб’єктно-діяльнісного підходу. Крім того, в умовах цієї 

концепції, освітнє середовище розглядається як контекст організації 

освітнього процесу, взаємодії, джерело культурних і освітніх смислів для 

його учасників, тобто як головний чинник неперервного професійного 

розвитку майбутнього вчителя. 

Ретроспективний аналіз розвитку наукових досліджень, присвячених 

фаховій підготовці майбутнього вчителя, дозволяє представити їх за 

формулою: педагогічна професія – педагогічна діяльність – особистість 

учителя. У процесі реформування національної системи освіти в контексті 

Концепції НУШ все більше уваги приділяється питанням фахового та 

неперервного особистісно-професійного розвитку, саморозвитку та 

самореалізації в професійній підготовці вчителя. 

На зламі століть серед дисертаційних робіт переважали дослідження, 

присвячені окремим аспектам професійної підготовки майбутнього 

вчителя. Для прикладу, наведемо дисертаційні дослідження: „Підготовка 

майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів 

початкової школи” (Ю. Клименюк) [205]; „Підготовка майбутніх учителів 

до застосування інформаційних технологій у процесі вивчення 

суспільствознавчо-природознавчих дисциплін у початковій школі” (О. 

Кравчук) [236]; „Підготовка вчителя початкової школи до формування 

національної свідомості молодших школярів в угорськомовних 

загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття” (К. Маргітич) [293]; 

„Підготовка майбутнього вчителя до впровадження дидактичних 

технологій у початковій школі” (О. Мірошніченко) [323]; „Система 

методичної підготовки майбутніх учителів інформатики в педагогічному 

університеті” (Н. Морзе) [334]; „Підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до позакласної музично-виховної праці з молодшими школярами” 

(Б. Нестерович) [349]; „Підготовка майбутніх учителів початкової школи 

до організації колективних форм праці учнів сільських малочисельних 



шкіл” (Л. Присяжнюк) [441]; „Підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до фізичного виховання учнів” (О. Степаненко) [498] та інші. 

Вагомий доробок представлено вітчизняними науковцями у дослідженнях 

вказаної проблеми за напрямками: розробки гуманістичних засад 

підготовки вчителя початкової школи (Г.Балл, І, Бех, В. Денисенко, В. 

Желанова, Н. Ничкало, О. Пєхота, О. Савченко, О. Сухомлинська); 

особистісної зорієнтованості професійної педагогічної підготовки (В. 

Євдокимов, А. Кучерявий, Д. Пащенко, І. Смолюк, А. Страрєва, Г. Троцко, 

М. Чобітько та ін.) [58, 126, 221] . Заслуговують на увагу дослідження, 

присвячені формуванню готовності вчителя до застосування новітніх 

технологій: „Формування готовності майбутніх учителів початкової школи  

використовувати персональний комп’ютер як засіб навчальної діяльності” 

(Р. Моцик) [337]; „Формування готовності до професійного саморозвитку 

майбутніх учителів початкових класів засобами проективної технології” 

(А. Бистрюкова) [38]. Значну частину дисертаційних робіт виконано в 

контексті проблеми самовдосконалення особистісних і професійних 

якостей учителя: „Теоретико-методичні засади формування 

інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи” 

(Л. Петухова) [414]; „Формування професійно-педагогічної культури 

майбутнього вчителя початкової школи: практико-зорієнтований підхід” 

(І. Пальшкова) [398]; „Розвиток інформаційної компетентності вчителя 

початкової школи у системі післядипломної освіти” (О. Нікулочкіна) 

[353]; „Формування національної художньої культури в майбутніх 

учителів початкової школи та образотворчого мистецтва засобами 

декоративної символіки” (Т. Мітяшкіна) [322] та інші (ґрунтовний аналіз 

цих робіт здійснено в дисертаційному дослідженні О.Лінник [271]). 

Розглянуті дослідження засвідчують, що навчання у ЗВО максимально 

гуманізувалося, наближувалося до практики та орієнтувалося на розвиток 

особистісних фахових здібностей майбутніх учителів, що загалом 



відповідало, ідеям сучасних особистісно зорієнтованого та 

компетентнісного підходів. Відмітимо, що важливі ідеї висловлював у 

своїх працях ще П. Блонський, який стверджував, що в підготовці 

майбутнього вчителя варто усунути зайвий академізм у викладанні 

психолого-педагогічних дисциплін, не акцентувати увагу на вузькій 

спеціалізації, а потрібно навчити майбутнього вчителя насамперед творчо 

використовувати та інтерпретувати події, факти і явища із реального життя  

[42]. Відмітимо, що і в працях відомого вченого С. Шацького 

підкреслювалось, що „дослідження, а не навчання має бути основою 

навчальної праці педагогічних навчальних закладів” [566, с.69]. 

Наголосимо на тому, що саме, використовуючи такі підходи до освітнього 

процесу, вчитель у сьогоднішніх умовах може активно впливати на 

формування критичного мислення та творчий розвиток учнів. 

У сучасному науковому дискурсі проблемі педагогічної взаємодії, зокрема 

організації суб’єкт-суб’єктних відносин в освіті, приділяється значно 

більше уваги: виконано низку фундаментальних та прикладних 

досліджень, які закладають методологічне підґрунтя для нашого 

дослідження. Аналізуючи результати вище наведених досліджень та 

визначаючи методологічні засади і ключові дефініції, з вразуванням 

дисертаційного дослідження О.Лінник «Система підготовки майбутнього 

вчителя до організації суб’єкт-субєктної взаємодії з учнями початкової 

школи» [271], виокремимо декілька аспектів проблеми. 

Феномен суб’єктності в психології особистості вперше комплексно та 

цілісно досліджено в докторській дисертації В. Петровського (1993 р.). 

Учений проаналізував природу суб’єктності та висловив тезу про те, що 

суб’єктність є дієвою причиною буття людини у світі [413]. Пізніше, у 

дослідженнях І. Серьогіної, розроблено і представлено психологічну 

структуру суб’єктності як особистісної властивості педагога, зокрема 

висвітлено такі компоненти, як активність, здатність до рефлексії, свобода 



вибору та відповідальність за нього, усвідомлення власної унікальності, 

розуміння та прийняття іншого, саморозвиток. Показано, що опираючись 

на вказані вміння, вчителю відкриваються нові можливості та перспективи 

для покращення освітнього процесу в початковій школі [479]. 

Уже у ХХІ сторіччі з’являється низка досліджень, присвячених проблемі 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, серед них насамперед слід відмітити відомі 

праці Н. Бугайова, І. Вачков, О. Кролевецька, О. Легун, О. Максимова, Н.  

Моїсеєва та інших. У дисертаційному дослідженні О.Лінник [171] 

аналізуються висновки цих робіт і пропонуються вдосконалені технології 

і засоби їх використання в умовах реформування освіти. Водночас автор 

зазначає, що досліджень з проблеми суб’єкт-суб’єктної взаємодії значно 

менше, порівняно із дослідженнями суб’єктної позиції (Ф. Блієва, Ю. 

Блинова, М. Галанова, О. Гогоберідзе, І. Гоголєва, А. Лебедєв, І. Проніна,  

Н. Терпугова, О. Трєщев. Більш вивченими є саме психологічні 

передумови суб’єкт-суб’єктної взаємодії; предметом дослідження стали і 

суб’єкт-суб’єктна взаємодія учнів початкової школи, і процесс підготовки 

вчителів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Серед умов, що сприяють 

становленню суб’єкт-суб’єктних стосунків учнів, ученими вище названих 

робіт, виділені такі: можливість здійснення учнями у позанавчальний час 

вільного вибору сфери діяльності, способів організації праці відповідно до 

своїх бажань, уподобань; забезпечення статусу їхньої рівноправності з 

іншими особистостями, визначення значущості єдності психологічного, 

інтелектуального, фізичного комфорту в освітньому процесі, створення 

методики покрокової діяльності суб’єктів внутрішньошкільного 

середовища для забезпечення комфорту школярів. 

Проблема організації педагогічної взаємодії досліджена більш глибоко, 

порівняно із проблемою суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Співвідношення цих 

понять можна розглядати по-різному: у широкому розумінні, педагогічна 

взаємодія є конкретним випадком суб’єкт-суб’єктної, у вузькому – суб’єкт- 



суб’єктна взаємодія є найвищим рівнем педагогічної. Досліджено 

психологічну природу педагогічної взаємодії: найбільш ґрунтовно 

висвітлено механізми педагогічної взаємодії, визначено її різновиди, рівні, 

структуру (Л. Велитченко) [72]. Зокрема, ученим виокремлено такі 

психологічні засади педагогічної взаємодії: усвідомлення досвіду, 

відтворення та засвоєння змістових і функціональних ознак інтерактивних 

ситуацій навчання та виховання (категорія свідомості); інтегративне 

поєднання способів суб’єкт-суб’єктних (категорія особистості) та суб’єкт- 

об’єктних (категорія діяльності) дій учителя й учня в подіях спілкування, 

навчання та виховання; установки учителя й учнів як узагальнене 

відображення їхнього інтерактивного досвіду. 

Інтерес до проблеми організації різних форм педагогічної взаємодії в 

початковій школі особливо зріс, починаючи із кінця ХХ сторіччя. У 

проблематиці можна виокремити дві тенденції у висвітленні педагогічної 

взаємодії: педагогічна взаємодія (чи її форми) розглядаються як самоціль 

(К. Лутошлива, І. Малікова; як засіб чи контекст формування певних 

якостей учнів молодшого шкільного віку (О. Бережна Л. Бондар, І. Вачков, 

Н. Літвінова, О. Малахова, Є. Нор [171]. Серед цієї групи досліджень, слід 

виділити наукові праці, присвячені інтеракції та інтерактивним методам 

взаємодії, пов’язані із застосуванням інноваційних методів організації 

навчальної співпраці (О. Комар, М. Петренко та інші) [221]. У межах теорії 

педагогічної інтеракції виявлено духовно-моральний потенціал спільного 

творчого мислення та визначено універсальні характеристики категорії 

діалогу як наукової основи інтерактивності й засоби духовної комунікації 

в інтерактивному особистісно зорієнтованому освітньому процесі в ЗВО. 

Значна увага вказаними авторами приділяється створенню інтерактивного 

соціокультурного освітнього середовища у ЗВО, його освоєння суб’єктами 

педагогічної інтеракції та інтерактивним технологіям розвитку творчої 

активності особистості майбутніх вчителів. 



У ХХІ сторіччі кількість наукових праць та дисертаційних досліджень, 

присвячених підготовці майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії та 

її вдосконаленню, значно збільшилась (Т. Борисенко, С. Коломійченко, О. 

Матвієнко, Р. Павлюк, Л. Присяжнюк, С. Ратовська, Г. Шроликта інші. 

Поступово зростає інтерес науковців і практиків до проблеми активізації 

педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ЗВО. Відмітимо, що крім 

поняття „педагогічна взаємодія”, учені в роботах цього часу 

використовують такі поняття, як „навчальна взаємодія, партнерство, 

співпраця, фасилітаційне спілкування, спільна навчальна діяльність, 

особистісно зорієнтована взаємодія”, які відбивають сутність взаємодії в 

контексті суб’єктно-діяльнісного підходу та можуть розглядаютися за 

твердженням [82], як синонімічні за змістом. 

Заслуговують на особливу увагу праці, спрямовані на вивчення основного 

засобу організації педагогічної взаємодії – діалогу. Слід зазначити, що 

проблема навчального діалогу та специфіки діалогічної взаємодії у процесі 

учіння досліджена недостатньо. Водночас, у багатьох дослідженнях (В. 

Калінін, О.Кравчук, В.Садова, С. Семенець, Т. Тесленко та інші 

[194,236,467,476, 508]) можна виокремити напрям, у якому навчальний 

діалог є засобом здійснення педагогічної діяльності. Названі з цієї 

тематики наукові дослідження, насамперед їх висновки, дозволили 

обґрунтувати діалогічність як один із технологічних підходів, на яких 

базується, зокрема і наше дослідження. 

Теоретичні засади, сформульовані у зазначених дослідженнях висновки, 

розроблені ними технології створили підґрунтя для виокремлення певних 

концепцій у системі професійної педагогічної освіти. Концепція (з лат. 

сonceptio) позначає сукупність, систему поглядів на ті чи ті явища, 

процеси; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, подій; основну ідею 

будь-якої теорії [108]. Концепцію слід розглядати як стратегією 

педагогічної діяльності, визначаючи розробку відповідних теорій. Часто 



автори під концепцією розуміють конкретну педагогічну теорію, у якій 

утілено ідеї побудови освітнього процесу [49]. 

Г. Селевко охарактеризував у своєму дослідженні основні сучасні 

філософські та психолого-педагогічні концепції. Серед філософських, 

учений виокремлює технократичну, прагматичну, непрагматичну, 

екзистенційну. В основу психолого-педагогічних концепцій він заклав 

ідею розуміння процесу засвоєння суспільного знання окремою людиною 

та структури її пізнавальних дій і виділив такі: асоціативно-рефлекторну, 

теоретичну, діяльнісну, біхевіористичну, гештальт, сугестопедичну, 

нейролінгвістичну [475]. Пізніше Ю Татур [506] у сфері вищої професійної 

освіти виділив такі педагогічні концепції: пояснювально-ілюстративну, 

поетапного формування розумових дій (П. Гальперін), програмованого 

навчання, проективної освіти, концепцію Л. Фрідмана, проблемного 

навчання, контекстного навчання. Н. Борисова у свою чергу виокремила 

також особистісно-діяльнісну концепцію, індивідуально зорієнтовану, 

концентроване, модульно-рейтингове, ігрове навчання [52]. Для реалізації 

кожної концепції на практиці розробляються педагогічні технології. У 

комплексному дослідженні Е. Зеєр розробив узагальнювальну 

класифікацію педагогічних концепцій залежно від ціннісно-смислової 

спрямованості освітньої діяльності. Його класифікація концепцій виглядає 

таким чином: концепція когнітивно-зорієнтованої освіти, діяльнісно 

орієнтованої освіти, особистісно зорієнтованої освіти, особистісно 

розвивальної освіти [176]. Зрозуміло, що процес створення і 

удосконалення існуючих теорій і концепцій освітнього процесу в наші дні 

неперервно удосконалюється і доповнюється, особливо з врахуванням 

можливостей його технологічної модернізації, насамперед впровадженням 

ІКТ. Виділимо декілька найбільш сучасних фундаментальних підходів до 

освітнього процесу з точки зору важливості їх використання в умовах 

розбудови нової школи. 



Концепція когнітивно зорієнтованої освіти націлена на засвоєння знань, 

умінь і навичок, а її головною цінністю є соціокультурний досвід, 

накопичений попередніми поколіннями, тобто розвиток особистості є 

побічним продуктом навчально-пізнавальної діяльності. Ця концепція має 

сенс у контексті технократичної парадигми, проте не враховує ідей 

сучасних парадигм, побудованих на гуманістичних та інноваційно- 

гуманістичних засадах. 

Концепція діяльнісно зорієнтованої освіти узагальнює способи 

виконання соціально-професійних дій ( формування компетентностей) і 

має чітку функціональну спрямованість. Ціннісно смислова спрямованість 

діяльнісно орієнтованої освіти скерована на розвиток особистості, яка 

навчається за визначеною навчально-професійною кваліфікацією [176]. 

Розгляд освітнього процесу як системи, цільова настанова на формування 

системи цінностей дає змогу констатувати, що концепція діяльнісно 

зорієнтованої освіти дозволяє побудувати навчання на засадах 

компетентнісної парадигми та, відповідно, культурологічного, 

аксіологічного, системного, діяльнісного підходів. Однак одного цього не 

достатньо для організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя з учнями 

початкової школи в сучасних умовах. 

Концепція особистісно зорієнтованої освіти зорієнтована на створення 

умов для повноцінного розвитку особистісних якостей та психічних 

функцій усіх суб’єктів освітнього процесу і реалізує ідеї гуманістичної 

парадигми. Домінантними цінностями проголошуються розвиток 

особистості, формування в неї здатності до автономності, самостійності, 

рефлексії, відповідальності (М. Алексєєв, Є. Бондаревська, О. Савченко, В. 

Сєриков, І. Якиманська [271]). Центральною ідеєю концепції є формування 

в майбутніх учителів інтегральної характеристики, якісних властивостей 

особистості, які передбачають сформованість інформаційної, 

інтелектуальної культури: володіння способами освітньої діяльності, 



вироблення власних підходів іспособів до освітньої діяльності, здатність 

до саморозвитку, рефлексивної діяльності тощо. 

У концепції особистісно-розвивального навчання на думку багатьох 

вчених (І. Батракова, Г. Бордовський, В. Козирев, А. Петровський, Н. 

Радіонова, В. Сєриков, А. Тряпіцин) цінностями є універсальні особистісно 

зорієнтовані здібності: смислотворчість, вибірковість, рефлексія, 

активність. Особистісно-розвивального смислу набуває взаємодія суб’єктів 

освітнього процесу в освітньому середовищі. Ціннісно-смислова 

спрямованість полягає в розвитку та саморозвитку суб’єктів освіти в процесі  

їхньої взаємодії. Головним смислом та цінністю освіти цими вченими 

проголошується професійний розвиток [176]. В концепції наголошується, 

що, саме взаємодія через спілкування та спільну діяльність дозволяє 

досягнути вищих рівнів суб’єктності учасників освітнього процесу. На 

думку авторів [181], саме ця концепція дозволяє в повному обсязі втілити 

ідеї суб’єктно-діяльнісного підходу, бо освітній простір відіграє основну 

роль в організації взаємодії, є джерелом культурних і навчальних смислів, 

виступає як основний чинник професійного розвитку майбутнього вчителя. 

Вкажемо, що синергетичний підхід, на якому ґрунтуються проаналізовані 

вище дослідження, дозволяє розглядати освітнє середовище ЗВО як 

контекст формування і становлення майбутнього вчителя-професіонала. У 

подальшому під синергетичним підходом будемо розуміти такий, що 

дозволяє суб’єктів та сам освітній процес у ЗВО розглядати як цілісні 

структуровані системи, здатні для самоорганізації та нелінійного розвитку.  

Згідно з багатьма дослідженням, освіта, побудована на засадах 

синергетичного підходу, зумовлює: відкритість освіти майбутньому, 

інтеграцію способів пізнання людиною світу, розвиток та включення в 

освітні процеси синергетичних уявлень про відкритість світу, цілісність та 

взаємозв’язок людини, природи й суспільства, вільне користування різними 

інформаційними системами, особистісну спрямованість процесу навчання, 



зміни ролі викладача, перехід до спільних дій у нових нестандартних 

ситуаціях [41,51,53]. З іншого боку, згідно з твердженням І. Пригожина, 

синергетика призводить до нового більш усвідомленого діалогу людини з 

іншими людьми та з природою, в основі якого закладені такі якості 

особистості, як схильність до компромісів (толерантність); відповідальність 

перед майбутнім; креативність; спонтанність; чутливість до самого себе та 

навколишнього середовища; визнання та прийняття у власному „Я’ 

суперечливих тенденцій. Удосконалене і доповнене, з використанням в 

освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, таке середовище 

сьогодні прийнято вважати інноваційним [440]. 

За аналізом перерахованих вище наукових досліджень можна заключити, 

що ключові ідеї, форми та методи освітньої діяльності, розроблені в 

охарактеризованих концепціях, доповнені новими сучасними ідеями з 

використанням можливостей, які створюють інституційні документи, 

прийняті на виконання Концепції НУШ, можуть стати базовими у розробці 

системи підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії з учнями початкової школи. За результатами фундаментальних 

дослідженнь, узагальненнями і висновками дисертаційних робіт [41, 58, 

171], рекомендовано виділяти найбільш значущі ідеї охарактеризованих 

концепцій: 

- актуалізація життєвого досвіду особистості, її інтелектуально- 

психологічного потенціалу з освітньою метою (вітагенна освіта); 

- створення контексту професійного становлення майбутнього вчителя в 

середовищі ЗВО (контекстне навчання); 

- перетворення змісту навчання на комплекс проблемних завдань; 

- вирішення проблем у діалозі з опорою на життєвий та навчальний досвід 

(проблемне навчання); 

- обміну культурними смислами між суб’єктами в процесі діалогової, 

творчої чи навчальної взаємодії (інтерактивне навчання); 



- розробки індивідуальної траєкторії розвитку майбутнього вчителя 

(програмоване навчання); 

- моделювання професійної діяльності в різних видах ігор (ігрове 

навчання); 

- застосування новітніх форм проведення лекцій (проблемна, інтерактивна) 

та практичних занять (модеративний семінар, коуч-тренінг) (інтерактивне 

навчання); групових форм праці студентів на лекціях та практичних 

заняттях (інтерактивне навчання); технологій праці із текстами (вітагенна 

освіта), методу аналізу педагогічних ситуацій та рішення методичних 

завдань (ситуаційне навчання). 

На початку ХХІ ст. значно зросла кількість наукових досліджень, 

присвячених проблемі суб’єкта освіти, формуванню суб’єктності та 

суб’єктної позиції вчителя й учня; розробці психолого-педагогічних умов 

та засобів організації педагогічної взаємодії, суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 

інтерактивним методам і діалогу як засобу організації педагогічної 

взаємодії тощо. Дослідження науковців дозволили обґрунтувати 

методологію проблеми підготовки майбутнього вчителя до організації 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями, до запровадження суб’єктно- 

діяльнісного та діалогічного підходів в освітньому процесі. Виявлено, що 

паралельно виконувались дослідження організації взаємодії суб’єктів 

педагогічного процесу та формування суб’єктності і в початковій ланці 

освіти, і у сфері вищої професійної освіти. Виокремлено дві тенденції в 

розгляді педагогічної взаємодії: педагогічна взаємодія (чи її форми) 

розглядаються як самоціль; педагогічна взаємодія – як засіб чи контекст 

формування певних якостей молодших школярів [171]. 

Побудувати освітній процес з урахуванням цих напрямів дозволяє 

концепція особистісно розвивального навчання (за класифікацією Е. Зеєра) 

[176], стрижневою педагогічною основою якої є взаємодія суб’єктів 

освітнього процесу в освітньому просторі. Технологічний компонент 



вищої освіти в контексті особистісно розвивальної концепції, 

забезпечується з використанням авторських педагогічних теорій і 

підходів. При організації такого виду освітнього процесу, найбільш часто 

на практиці використовують: теорію і технологічні підходи проблемного, 

програмованого, контекстного, інтерактивного, ігрового та ситуаційного 

навчання. 

Визначено концептуальні ідеї професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи: актуалізація життєвого досвіду особистості, її 

інтелектуально-психологічного потенціалу з освітньою метою; створення 

контексту професійного становлення майбутнього вчителя в середовищі 

ЗВО; перетворення змісту навчання на комплекс проблемних завдань; 

обмін культурними смислами між суб’єктами в процесі діалогової, творчої 

чи навчальної взаємодії; розроблення індивідуальної траєкторії розвитку 

майбутнього вчителя; моделювання професійної діяльності в різних видах 

ігор; застосування новітніх форм проведення лекцій (проблемна, 

інтерактивна) та практичних занять (модеративний семінар, коуч-тренінг); 

застосування технологій праці із текстами. у діючих навчальних планах, у 

проектах Державних стандартів і водночас неповне відображення нових 

предметів шкільного змісту». По-друге, недооцінку «педагогічних і 

психологічних знань, особливо в підготовці вчителя-предметника». І, по- 

третє, «відсутність професійної спрямованості в змісті предметів, які 

входять до циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки» 

[394,401]. 

Виходячи з ідеї надання освітньому процесу загальноосвітньої школи 

особистісно орієнтованої направленості, О. Савченко наголошує, що для її 

реалізації необхідно забезпечити високу обізнаність майбутнього вчителя 

з особливостями вікової психології дитини, різними варіантами побудови 

навчального процесу, знанням не одного універсального (якого не існує в 

принципі), а кількох «шляхів, придатних для досягнення мети в роботі з 



різними класами і різними дітьми» [465]. На основі проведеного аналізу 

наявних реалій щодо підготовки студентів до майбутньої професійно- 

педагогічної діяльності науковець доходить висновку, що в цьому процесі 

«слід якнайповніше враховувати діапазон функцій, які він виконуватиме, 

слід звільнити зміст від надмірної структурованості на предмети, посилити 

культурологічний аспект, цілеспрямовано формувати інтегровані 

професійні уміння, які мають універсальний характер, підвищити обсяг і 

якість педагогічної практики». Професійно значущі якості особистості 

вчителя О.Савченко визначає як «стійкі загальні та специфічні риси, що 

забезпечують повноцінне виконання ним своїх професійних функцій та 

обов’язків» [466]. Ґрунтуючись на такому підході, до основних 

структурних компонентів підготовки майбутніх учителів відносять: 

- професійні психологічні та педагогічні знання; 

- професійні педагогічні вміння; 

- професійні психологічні позиції та установки, особистісні особливості, 

що забезпечують оволодіння професійними знаннями та вміннями. 

Тим самим, особистісна характеристика вчителя має включати: 

усвідомлення норм, правил, моделі педагогічної професії; формування 

педагогічного кредо, концепції учительської праці; співвідношення себе з 

деяким професійним еталоном, ідентифікація; оцінка себе іншими 

референтними людьми, самооцінка; педагогічна ерудиція, 

цілеспоглядання, педагогічне (практичне та діагностичне) мислення; 

педагогічна імпровізація, спостережливість, оптимізм, винахідливість, 

передбачуваність та рефлексія [259]. 

Заслуговують на увагу погляди А.Кузьмінського та В.Кузя щодо 

підготовки майбутніх учителів, який підкреслює що «в освіті нині чітко 

окреслюється зміщення акцентів − від навчання абстрактних істин до 

оволодіння практичними конкретними корисними знаннями виховання 

мотивації до самовдосконалення і підготовки, до реальних умов життя, до 



нестабільності та невизначеності в ньому», вчений окреслює портрет 

сучасного вчителя, на формування якого має спрямовуватися освітній 

процес у ЗВО педагогічно спрямування, а саме [252,254]: 

- наявність професійних, загальнонаукових та особистісних рис, що мають 

формуватися в гармонії зі шкільною концепцією, відповідати потребам 

сучасної школи; 

- віра в обдарування кожної дитини; 

- сповідування принципу природовідповідності; 

- володіння найновішими педагогічними технологіями (індивідуалізації та 

диференціації навчання, електронно-інформаційними, педагогіки 

співробітництва, новим глобальним педагогічним мисленням); 

- наявність творчих, дослідницьких, експериментаторських умінь, 

прагнення до розробки і впровадження в практику нових прогресивних 

технологій та власних дидактичних і виховних знахідок . 

До цього варто додати, що, крім комунікативних, організаційних, 

інтелектуальних, фізичних, моральних здібностей, у майбутнього педагога 

в ході його професійної підготовки слід розвивати креативність, 

індивідуальність стилю діяльності; почуття власної гідності, такту; 

професійну компетентність; педагогічний оптимізм; авторитетність тощо. 

У багатьох дослідженнях акцентується увага на тому, що підготовка 

студентів до педагогічної діяльності передбачає формування позитивного 

ставлення до педагогічної професії, позитивних мотивів педагогічної 

діяльності, спрямованості почуттів, вольових та інтелектуальних зусиль на 

учнів, необхідних професійних знань, настанов й налаштованості на 

оптимальне педагогічне спілкування, а також відповідних умінь та 

навичок. Зрозуміло, що для підвищення рівня підготовки майбутніх 

учителів, надзвичайно важливо працювати над оновленням змісту і 

структури навчальних планів і занять в ЗВО, наблизивши їх відповідно до 

шкільних навчальних дисциплін [197]. 



Серед найважливіших характеристик, що мають формуватися у студентів 

вищих навчальних закладів у процесі їх професійної підготовки, 

О.Кіліченко відносить: раціоналізм і прагматизм; високий рівень 

професіоналізму; активність, діловитість, мобільність; почуття 

відповідальності, вміння працювати; вміння швидко орієнтуватися у 

ситуації, приймати рішення; повагу до праці, потребу підвищувати рівень 

знань; наявність культури, ділової етики і спілкування [199]. 

Деякі дослідники, вивчаючи сутність сучасного процесу підготовки 

студентів у вищих педагогічних закладах, акцентують увагу на його 

технологічності. Зокрема, відомі вчені В. Сластьонін [488] та С. 

О.Пушкарева [453] визначають сутність професійної підготовки до 

педагогічної діяльності як складний синтез тісно взаємопов’язаних 

структурних компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного. У працях багатьох вчених цей процес 

детермінується з погляду складного психологічного утворення, що 

включає формування таких компонентів: 

- мотиваційний (позитивне ставлення до професії, інтерес до неї); 

- орієнтаційний (знання, уявлення про особливості й умови професійно- 

педагогічної діяльності, її вимоги до особистості вчителя); 

- операційний (володіння засобами, прийомами й методами професійно- 

педагогічної діяльності, необхідними знаннями, вміннями, навичками, 

процесами аналізу, синтезу); 

- вольовий (самоконтроль, уміння керувати діями, з яких складається 

виконання трудових обов’язків); 

- оцінний (самооцінка своєї професійної підготовленості й відповідності 

процесу розв’язання професійних завдань оптимальним трудовим 

зразкам). 

На думку О. Мороза, підготовка сучасного вчителя має насамперед 

спрямовуватися на забезпечення [335]: 



- психологічної готовності до професійної діяльності (потреба в 

педагогічній діяльності, внутрішнє сприйняття вимог діяльності; 

усвідомлення співвідношення своїх особистих якостей вимогам діяльності;  

усвідомлення мотивації особистих прагнень до цієї спеціальності); 

- теоретичної готовності до педагогічної діяльності (наявність глибоких 

знань основ наук, високого рівня розвитку, підготовка до конкретної галузі 

знань, обізнаність із вимогами до спеціальності та до особистісних якостей 

і здібностей учителя); 

- практичної готовності (вміння планувати та організовувати навчально- 

виховну роботу, володіння засобами та методами навчання і виховання 

школярів, уміле застосування наявних знань, формування нових умінь і 

навичок, наявність індивідуального підходу до кожного учня); 

- ідейно-політичної готовності, світогляду, загальної та педагогічної 

культури; 

- певного рівня розвитку педагогічних здібностей, що вбирає в себе 

педагогічну спостережливість, педагогічну уяву, вимогливість як рису 

характеру, педагогічний такт, організаторські здібності; 

- професійно-педагогічної спрямованості особистості, яка 

характеризується як «стійкий інтерес до професії у поєднанні з суспільною 

і пізнавальною активністю, що відображається у прагненні й готовності 

відповідально виконувати свої педагогічні обов’язки». 

На ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти особлива увага 

акцентувалася на тому, що в ідеалі підготовка вчителя передбачає 

проектування індивідуальної траєкторії професійного становлення 

кожного студента протягом усіх років його навчання. З метою реалізації 

цього завдання в Концепції НУШ та інституційних документах, прийнятих 

на її виконання [225], рекомендується змінити саму методологію 

підготовки вчителя − формувати майбутнього спеціаліста як особистість, 

здатну до самонавчання упродовж життя, до прийняття рішення в 



інтересах дитини, що зумовлює необхідність створення варіативних 

навчальних планів і програм, введення нової структури змісту. Майбутня 

діяльність впливає на визначення мети педагогічної професійної 

підготовки, змісту та форм навчальної діяльності студентів, що готуються 

до роботи в школі. Як зазначається в Національній доктрині розвитку 

освіти України, підготовка педагогічних кадрів і науково-педагогічних 

працівників, їх професійне вдосконалення має забезпечувати здатність до 

творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження 

наукоємних та інформаційних технологій, конкурентноспроможних на 

ринку праці. Сучасна українська вища школа забезпечує своїм 

випускникам достатньо високий рівень фундаментальних професійних 

знань, загальнопрофесійних умінь і практичних навичок, які базуються на 

ідеях гуманізації і моралі. Але в контексті євроінтеграційної політики 

України, насамперед з прагненням впровадити організаційні і педагогічні 

ідеї та стандарти Болонського і Копенгагенського процесу в освітнє життя,  

ставить перед національною вищою освітою цілий ряд абсолютно нових 

вимог у підготовці педагогів, в тому числі і вчителів початкових класів. 

Зрозуміло, що враховувати вони мають всі основи такого поняття як 

Європейський вимір освіти (ЄВО), а базуватися мають на нових освітніх 

технологіях, технологіях комунікації і взаємодії учасників навчального 

процесу для розвитку їх професійних і суспільних якостей [41, 548]. 

Модель підготовки вчительських кадрів, що існувала до недавнього часу у 

вищій педагогічній школі України, була спрямована на передачу студентам  

певного обсягу знань, умінь і навичок. Сьогодні вона втрачає свою 

актуальність і перспективність. Тому виникає необхідність зміни 

стратегічних, глобальних цілей педагогічної освіти, перестановки акценту 

зі знань спеціаліста на його людські, особистісні якості, що постають 

водночас і як мета, і як засіб його підготовки до майбутньої професійної 

діяльності. «Очевидно, що в основу освітньої системи в якості генеральної 



ідеї повинно бути покладений гуманістичний світогляд, який передбачає 

формування таких якостей особистості, як усвідомлення природи і людини 

у їх єдності, відмова від авторитарного, міфологічного стилю мислення, 

терпимість, нахил до компромісу, уважне ставлення до чужої думки, інших  

культур, цінностей, думок, вірувань» [99]. Тобто, сьогодні основна 

стратегія вищої освіти має перенести увагу на розвиток особистості 

студента у цілому. Реалізація цього завдання передбачає низку конкретних 

дій, спрямованих на те, щоб підпорядкувати весь зміст освіти, всі дії 

вчителя розвитку особистості, як найвищої мети осваітнього процесу. 

Особливу увагу в цьому контексті слід звернути на фундаментальні праці 

В. Кременя, в яких він рекомендує [243-245]: реформування системи освіти 

мають забезпечити радикальна гуманізація освіти, посилення 

особистісного виміру в педагогічній науці та практиці; орієнтація на 

людину, фундаментальні цінності, рішуча демократизація освіти. Вчений 

розглядає чотири стратегічні мети модернізації освіти і науки: «утвердити 

в суспільстві розуміння абсолютної пріоритетності науки як сфери, що 

продукує нові знання, і освіти, що долучає до знань суспільство загалом і 

кожну людину зокрема; переведення матеріально-технічної бази 

навчального процесу на сучасний рівень; готувати людину, здатну до 

ефективної життєдіяльності у ХХІ столітті; здатну сприймати змінність як 

суттєву складову власного способу життя; готувати розвинену, самостійну, 

самодостатню особистість, яка б керувалась у житті власними поглядами і 

переконаннями і була здатна на самостійні свідомі дії; здійснення мовного 

прориву в освіті шляхом забезпечення знання державної мови та вивчення 

іноземних мов, адже в сучасному глобалізованому світі людина не може 

діяти максимально ефективно, не може підтримувати на високому рівні 

свою професійну компетентність без широкого спілкування зі світом». 

В.Кремень пропонує карту професійно значущих особистісних якостей 

учителя, основними складовими якої виступають [240-242]: 



1. Психологічні риси особистості як індивідуальності: сильний, 

урівноважений тип нервової системи, тенденція до лідерства, впевненість 

у собі, вимогливість, справедливість, добросердя, чуйність та акуратність. 

2. Учитель у структурі міжособистісних відносин: переважання 

демократичного стилю спілкування, лише конструктивні конфлікти з 

принципових питань, прагнення до співробітництва з колегами, нормальна 

самооцінка, рівень ізоляції у колективі дорівнює нулю. 

3. Професійні риси особистості вчителя: широка ерудиція і вільний виклад 

матеріалу, вміння враховувати психологічні й вікові особливості учнів, 

темп мови 120-130 слів на хвилину, загальна і специфічна грамотність, 

звернення до учнів по імені, миттєва реакція на ситуацію, вміння чітко 

формулювати конкретні цілі, а також організовувати навчальну роботу 

всіх учнів одночасно, перевіряти ступінь розуміння навчального матеріалу. 

4. Ефективність професійної діяльності: висока віддача навчальних занять, 

робота на вищому рівні вимог, високий рівень навченості, високий 

рейтинг. 

Отже, сучасні умови, які відображаються і на специфіці, і на природі 

вчительської праці, націлюють ЗВО на формування майбутнього вчителя 

початкової школи не як вузького предметника, а як людину культури, яка 

має значний особистий вплив на індивідуальність та подальший розвиток 

учня, як особистості. 



1.1. Роль і значення педагогічної технології у формуванні 

інноваційного середовища в початковій школі 

В умовах реформування та розбудови національної системи освіти 

важливого значення набуває інноваційна освітня діяльність (ІОД) всіх 

освітніх закладів (ЗЗСО і ЗВО), яка характеризується системним 

експериментуванням, розробкою нових, апробацією відомих та 

застосуванням ефективних інновацій в освітньому процесі. Оскільки 

освітній процес відбувається в педагогічній системі і при цьому 

використовуються педагогічні технології, тому для розгляду сутності 

інноваційної освітньої діяльності уведемо поняття про ці категорії [100, 

108,475]. 

Під будь-якою системою розуміють об’єднання її компонентів (частин), яке 

залишається незмінним при зовнішніх впливах та перетвореннях. Якщо 

нововведення приводить до руйнування старої системи, то на її місці 

виникає нова система, але вже з іншими характеристиками, параметрами і 

властивостями. Будь-які утворення, які руйнуються при незначних впливах, 

не є систематичними. Зрозуміло, що нова система створюється на новій 

організаційно-технологічній основі. Технологічність – внутрішня якість 

системи, що визначає її можливості й організаційну логіку розвитку. 

Технологія – це, в першу чергу, форма реалізації людського інтелекту, в якій  

відображаються вміння людини використовувати сукупність знань про 

методи, і засоби проведення певного виробничого процесу, в результаті 

якого відбувається якісна зміна того, що є суб'єктом технології. Тому 

технологія проектується, виходячи з конкретних умов та орієнтуючись на 

заданий результат, і опирається на відомі, вже апробовані, обґрунтовані, 

такі, що не викликають сумніву, факти. Технологія не допускає 

варіативності, її головне призначення – отримати гарантований результат. У 

технології не повинно бути нічого зайвого, із неї не можна викинути будь- 

яку складову. Тому інноваційними освітніми стають насамперед технології, 

які ніколи миттєво не створюються і дуже повільно видозмінюються. 

У сучасній педагогічній літературі використовують терміни педагогічна 

технологія, технологія навчання й технологія виховання, які відрізняються 

по суті і за масштабами використання. Більш широке поняття – педагогічна 

технологія, яка охоплює всі сторони та основні складові процесу навчання і 

виховання, а також організації освітнього процесу [31, 108,404-408]. В 

такому розумінні педагогічна технологія репрезентує інтелект учителя, його  

готовність до педагогічної діяльності, розуміння природи, динаміки 

розвитку психіки учня, педагогічний досвід, рівень соціальної і психічної 



зрілості, гуманістичну спрямованість у реалізації виховних завдань. Вона 

втілює його вміння забезпечити духовне становлення особистості учня, 

створити умови для розвитку творчих здібностей, самореалізації у різних 

видах діяльності. Від методики технологія відрізняється відтворюваністю 

результатів та відсутністю різних додаткових умов (для початкової школи 

такими додатковими умовами можуть бути – талановитий вчитель, 

талановиті учні, особливі умови в класі тощо). Методика виникає і 

формується в результаті узагальнення досвіду, або впровадження нових 

засобів. 

У педагогічній літературі й досі не існує єдиних, уніфікованих визначень 

понятть освітні, педагогічні, навчальні технології. За оцінками авторів 

[153,341] сьогодні відомі понад три сотні визначень поняття «педагогічна 

технологія», що різняться як за формою, так і за змістом їх трактування. 

Одні науковці під терміном «технологія» розуміють управління 

педагогічними процесами, інші – способи організації діяльності учнів, 

різноманітні методи та прийоми досягнення педагогом навчальної мети 

тощо. Охарактеризуємо декілька, найбільш часто вживаних, із них. У 

самому загальному випадку педагогічна технологія – це строго 

обґрунтована система педагогічних засобів, форм і методів їх етапність, 

націленість на вирішення конкретних навчально-виховних завдань [108]. 

Ще на початку 20-х років минулого століття в роботах відомих педологів 

(В. Бехтерев, І. Павлов, А. Ухтомський, С. Шацький) з’являються терміни 

«педагогічна технологія» та «педагогічна техніка». Педагогічна техніка 

визначалась у педагогічній енциклопедії 30-х рр. як сукупність прийомів і 

засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занятть 

[109]. У словнику іншомовних слів «Технологія ( від техно… і …логія) – 

сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів, надання 

послуг; процеси, що супроводять ці види робіт» [511,512, 722]. У Великому 

тлумачному   соціологічному   словнику   дається   ширше   трактування: 

«Технологія - (technology) – практичне застосування знань і використання 

методів у виробничій діяльності. Цей термін відображає такий аспект 

технології як соціальний продукт, що охоплює «вироби», які створюються 

у процесі людської діяльності у вигляді інструментів і машин, а також 

знання та ідеї, які включено у різні види виробничої діяльності.     Більш 

широке значення має на увазі виробничі системи в цілому і навіть 

організацію і розподіл праці…» [415,511]. 

В середині 60-тих рр. ХХ ст зміст поняття «технологія» фундаментально 

обговорювався у зарубіжній педагогічній літературі, було визначено два 



напрями його тлумачення в залежності від рівня і результатів досліджень 

у даній галузі в різних країнах (США, Англії, Японії, Франції, Італії, 

Угорщині). Одні, стверджували про необхідність застосування засобів 

програмованого навчання і технічних засобів (technology in education). 

Представники другого напрямку головне вбачали у підвищені ефективності 

організації навчального процесу (technology of education) і подолання 

відставання педагогічних ідей від стрімкого розвитку техніки. Таким 

чином, перший напрям було визначено як «технічні засоби в навчанні», 

другий, що виник трохи пізніше, як – «технологія навчання», або 

«технологія навчального процесу» [108,146]. 

Пізніше, у 70-тих рр. ХХ ст.. науковцями і практиками почала 

усвідомлюватися необхідність модифікації різних видів навчального 

обладнання і навчальних предметних середовищ як необхідної умови, без 

якої «не працювали прогресивні методи і форми навчання, й, відповідно, не 

могли бути досягнуті потрібна якість і ефективність навчання» [130]. 

Зазначимо, що з середини 60-тих – початку 70-тих років ХХ ст. у 

високорозвинених країнах (США, Англія, Іспанія, Японія) вже почали 

виходити наукові журнали з питань педагогічної технології. В подальшому 

для дослідження цієї проблеми почали створювати спеціалізовані наукові 

заклади (наприклад, національні ради з педагогічних технологій у Великій 

Британії і США, центр технології навчання в Угорщині) [613]. 

За домовленістю між ЮНЕСКО і Програмою розвитку ООН, були визначені  

завдання цих установ – виготовлення нових сучасних матеріалів з технології 

навчання і створення системи підготовки спеціалістів, розвиток необхідних 

наукових досліджень. Для прикладу, вчені угорського центру, зокрема 

професор Л. Салай, тривалий час вивчали складові процесу навчання, 

внаслідок чого у поняття «технологія навчання» ввели планування, аналіз 

цілей, наукову організацію навчально-виховного процесу, вибір методів, 

засобів і матеріалів, що найбільше відповідають цілям і змісту підвищення  

ефективності навчання [613]. 

Крім того, за результатами, ґрунтовного дослідження і аналізу Е. Бістерськи 

та Ж. Целлер, технологія навчання є не тільки допоміжним засобом і новою 

системою, але й відіграє велику роль у розвитку навчального процесу, 

змінюючи його організаційні форми, методи, зміст, що у свою чергу, 

впливає на педагогічне мислення викладачів і слухачів. Таке трактування 

технології підкреслює не тільки важливість забезпечення взаємозв'язку всіх 

компонентів процесу навчання в єдиній системі, але й ідею їх взаємовпливу, 



розвитку, що призводять до змін менталітету педагога і тих, хто навчається 

[221]. 

Наприкінці ХХ століття педагогами і дослідниками в педагогічній галузі 

почали вживатися терміни «технологія навчання» та «педагогічна 

технологія». Останнім часом ці поняття одержали широке розповсюдження 

в теорії навчання. Дослідники проблем організації процесу навчання, 

звернувшись до глибшого вивчення ролі й функцій учня (студента або, 

взагалі того, хто навчається), а також його взаємодії з іншими елементами 

процесу навчання, все частіше почали використовувати технічний термін 

«технологія». Так, англійські автори Ф. Персивал і Г. Эллінгтон визначають 

технологію навчання як «більше ретельне подання усіх аспектів побудови 

ситуацій навчання», що передбачає «застосування будь-яких методів і 

технік навчання, які є найбільш адекватними для досягнення цілей, 

поставлених перед тими, хто навчається». Роль технології вони бачать у 

«наданні допомоги в підвищенні ефективності процесу навчання» [722]. 

У словнику – довіднику педагогічних і психологічних термінів технологія 

навчання, за визначенням ЮНЕСКО, – «системний підхід (метод) 

створення, застосування й визначення процесу навчання з урахуванням 

об’єктивних і суб’єктивних факторів» [405,406]. Відомі російські вчені Б. 

Бім-Бад, М. Безруких, Л. Глєбова розглядають термін «педагогічна 

технологія» як «сукупність засобів і методів відтворення теоретично 

обґрунтованих процесів навчання і виховання, які дозволяють успішно 

реалізовувати поставлені освітні цілі. Педагогічна технологія передбачає 

відповідне наукове проектування, при якому цілі задаються достатньо 

однозначно і зберігається можливість об’єктивних поетапних вимірювань і 

підсумкової оцінки досягнутих результатів» [402]. 

Часто поняття «педагогічна технологія» розглядають як знання про 

педагогічну діяльність, що здійснюється за допомогою наперед визначених 

засобів. У такому трактуванні педагогічні технології – це окрема галузь 

педагогічної науки про розвиток, освіту, навчання і виховання особистості 

на основні суспільно значущих загальнолюдських якостей та досягнень 

психолого-педагогічної думки й основ інформатики. 

Автори [31,32] під технологією педагогічного процесу розуміють: 

- цілеспрямовану, свідомо організовану, динамічну взаємодію вихователів і 

вихованців, у процесі якої вирішуються суспільно необхідні завдання освіти 

й гармонійного виховання; 



- цілісний процес, що органічно поєднує навчання, виховання та розвиток 

вихованців. 

У роботі [114] автори стверджують, що педагогічна технологія це «… 

певний порядок, логічність і послідовність відповідно до поставленої мети, 

як певною мірою алгоритмізації спільної діяльності вчителя та учнів у 

процесі навчання, узгодженість їхніх дій та відносин». 

Український вчений М. Ярмаченко у педагогічному словнику визначає це 

поняття аналогічно і зауважує, що педагогічна технологія – поняття, що 

взаємодіє з дидактичним завданням та способами його досягнення. Якщо 

дидактичне завдання виражає цілі навчання і виховання, то педагогічна 

технологія – шляхи і засоби їх досягнення. Педагогічна технологія 

складається з приписів способів діяльності (дидактичні процеси), умов, в 

яких ця діяльність має втілюватися (організаційні форми навчання), і засобів  

здійснення цієї діяльності (цілеспрямована підготовка вчителя-педагога до 

занять і наявність відповідних ТЗН). На думку вченого, з дидактичної точки 

зору проектування педагогічної технології – це розробка прикладних 

методик, що описують реалізацію педагогічної системи за її окремими 

елементами. Вибір педагогічної технології визначається особливостями 

дидактичного завдання» , на це наголошують багато дослідників цієї 

проблеми [405-408]. 

В Українському педагогічному словнику С. Гончаренкa поняття технологія 

навчання трактується так : «Технологія навчання (з грец. −мистецтво слова, 

навчання) − за означенням ЮНЕСКО це в загальному розумінні системний 

метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і 

засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх 

взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти. Технологію 

навчання також часто трактують як галузь застосування системи наукових 

принципів до програмування процесу навчання й використання їх у 

навчальній практиці з орієнтацією на детальні цілі навчання, які допускають їх 

оцінювання. Ця галузь орієнтована в більшій мірі на учня, а не на предмет 

вивчення, на перевірку виробленої практики (методів і техніки навчання) в 

ході емпіричного аналізу й широкого використання аудіовізуальних засобів 

у навчанні, визначає практику в тісному зв’язку з теорією навчання» [108]. 

Безумовно, що кожне з цих визначень має право на самостійне існування в 

певних умовах педагогічної діяльності. Крім того, автори [396] часто 

використовують поняття «освітня технологія», яке розглядається як похідна 

нового типу освіти, суттєвими ознаками якої є: 



- технологія розробляється на основі конкретної філософії, методології 

освіти, педагогічної ідеї, в основі яких – ціннісні орієнтації, цільові 

установки автора чи колективу, орієнтованого на конкретний очікуваний 

результат; 

- технологічний ланцюг педагогічних дій вибудовується відповідно до 

поставленої мети й має гарантувати всім, хто вчиться досягнення життєвої 

перспективи та високий рівень засвоєння державного стандарту освіти; 

- функціонування технології передбачає взаємопов’язану діяльність учителя 

й учнів з урахуванням принципів особистісно орієнтованого розвивального 

навчання й виховання та індивідуалізації; 

- поетапне й послідовне запровадження елементів педагогічної технології 

може бути відтворено будь-яким учителем з урахуванням авторських 

підходів; 

- органічною частиною технології є діагностування та моніторинг 

результатів діяльності; 

- глибока психологізація освітніх технологій. 

Як бачимо, у працях багатьох вчених основними ознаками технології 

виступають системність у плануванні та реалізації всіх складових процесу 

навчання в усіх взаємозв’язках, тому поняття «педагогічна технологія» і 

«технологія навчання» практично збігаються за змістом. Зокрема, О. 

Рапацевич широко трактуючи термін «технологія навчання», вважає ці 

поняття синонімами. У сучасному словнику з педагогіки він пише: 

«Технологія навчання – сукупність форм, методів, прийомів і засобів 

передачі соціального досвіду, а також технічне оснащення цього процесу. 

Технологія навчання (педагогічна технологія ) в сучасному розумінні є 

направленням у дидактиці, галузь наукових досліджень з виявлення 

принципів і розробки оптимальних навчаючих систем, конструювання 

відтворюваних дидактичних процесів з раніше заданими 

характеристиками» [407]. Однако зауважимо, що більшість сучасних 

авторів зміст цих понятть розділяють. 

Серед дослідників освіти пострадянського простору першопрохідником на 

шляху нового осмислення організації процесу навчання й введення в 

науковий і практичний обіг поняття «технологія навчання» («педагогічна 

технологія») став В. Беспалько, який ще у 1989 р. сформував уявлення про 

педагогічну технологію як «про систематичне й послідовне втілення на 

практиці заздалегідь спроектованого навчально-виховного процесу» і 

визначив педагогічну технологію як «проект певної педагогічної системи, 



реалізованої на практиці». На думку вченого, характерними рисами 

педагогічної технології є [31,32]: 

- попереднє проектування навчально-виховного процесу; 

- визначення структури й змісту не тільки діяльності вчителі, але й 

навчально-пізнавальної 80 діяльності самого учня; 

- визначення цілей навчання («процес цілепокладання»), щоб здійснювати 

об’єктивний контроль за якістю засвоєння учнями навчального матеріалу й 

розвитком особистості учнів; 

- цілісне представлення навчально-виховного процесу; 

- гармонічна взаємодія усіх елементів педагогічної системи; 

- забезпечення високої стабільності успіхів у навчанні практично будь-якого 

числа учнів . 

Таким чином, В. Беспалько визначив три параметри технології навчання: 

цілісність процесу навчання (включаючи діяльність тих, хто навчається), 

цілепокладання і забезпечення досягнення поставлених цілей навчання. Ще 

один важливий аспект технології розкрив у своїх працях і зафіксував 

російський дослідник В. Монахов, на думку якого, педагогічна технологія – 

це впорядкована система процедур, жорстке слідування яким призведе до 

досягнення певного планованого результату в освітньому процесі [334]. 

Проводячи змістовий аналіз поняття «педагогічна технологія» за ознаками, 

на які вказують різні вчені, можна виокремити такі характеристики: 

- сукупність прийомів, які застосовуються у будь-якій справі, майстерності, 

мистецтві (тлумачний словник); 

- змістовна техніка реалізації навчального процесу (В. Беспалько) ; 

- процесуальна частина педагогічного процесу (М. Чошанов); 

- сукупність психолого-педагогічних установок (А. Меретукова); 

- системна сукупність і порядок функціонування засобів, які 

використовують для досягнення педагогічної мети (М. Кларін); 

- змістове узагальнення, яке вбирає в себе зміст усіх визначень різних 

авторів (джерел) (Г. Селевко). 

Визначаючи педагогічну систему як упорядковану множину 

взаємопов’язаних елементів, які об’єднані загальною метою 

функціонування і єдності управління та вступають у взаємозв’язок із 



оточуючим середовищем, як цілісне явище, Г. Селевко відводить 

педагогічній технології роль системоутворюючої основи, що цілісним, 

системним чином завдає сукупність форм, способів, прийомів, засобів 

побудови педагогічного процесу [150]. 

За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія – це системний метод, 

який ставить своїм завданням конструювання та оцінювання освітніх 

процесів шляхом врахування людських, часових та інших ресурсів для 

досягнення ефективності освіти [108]. 

У вітчизняній літературі термін «педагогічна технологія» вживається дуже 

широко. Він може означати напрям дидактики, певну навчальну систему, 

систему методів і прийомів діяльності учителя у співпраці з учнями, часто – 

просто певну методику навчання. Проте, на думку дослідників (наприклад, 

О. Пометун, Л. Пироженко, С. Сисоєвої та ін.), технологію від методики 

відрізняють «два принципові моменти: гарантія кінцевого результату й 

проектування майбутнього навчального процесу. Педагогічна технологія – 

набір процедур, які поновлюють професійну діяльність учителя і 

гарантують кінцевий запланований результат» [179]. Крім того, за 

технологічного навчання відсутні безліч «якщо»: якщо талановитий 

вчитель, талановиті діти, багата школа. «Методика виникає в результаті 

узагальнення досвіду або впровадження нових засобів. Технологія ж 

проектується, виходячи з конкретних умов, та орієнтується на заданий, а не 

на передбачуваний результат» [177,179]. Технологія, на відміну від методик, 

не допускає варіативності, з неї не можна викинути якісь елементи. 

Технологічний підхід не допускає пошукової діяльності, проб, тут не може 

бути помилок. Для технологічного навчання обов’язковим є постійний 

зворотній зв’язок, внесення виправлення та змін у подальшу діяльність з 

метою її удосконалення. 

Головна проблема, яка підлягає розв’язанню за допомогою технології, – 

керування процесом навчання. Традиційні, «нетехнологічні» методики 

навчання мають недолік – значну «розмитість», невизначеність, нечітку 

цільову направленість і мало керовані процедури навчання, суб’єктивну та 

епізодичну перевірку засвоєного. Будь-який процес навчання реалізується в 

рамках педагогічної (дидактичної) системи, структура, склад і зв’язки 

компонентів якої повинні усвідомлюватись вченими і вчителями [221]. 

Відповідно до запропонованої В. Беспалько схеми, маються на увазі учні, 

цілі навчання, зміст навчання, дидактичні процеси, вчителі, технічні засоби 

навчання, організаційні форми освітнього процесу [32]. Завдання 

педагогічної технології полягає у вивченні та оптимізації всіх елементів 



освітньої системи і в проектуванні процесів навчання, щоб завдяки цьому 

навчально-виховна робота школи (учителя), ЗВО (викладача) перетворилась 

з мало керованої сукупності дій у цілеспрямований освітній процес. 

У той же час слід погодитися і з думкою О.Комар, яка аналізуючи 

дослідження О. Рапацевича стверджує, що тим, хто навчає,насамперед 

учителям, необхідно знати основні специфічні риси технології навчання. 

Дослідник обґрунтовує поставлені цілі навчання, орієнтацію всіх 

навчальних процедур на гарантоване досягнення цих навчальних цілей, 

постійний обернений зв’язок (поточне та підсумкове оцінювання процесу 

результатів навчання), відтворюваність всього навчального циклу. У зв’язку 

з цим, у педагогічній технології можна визначити основні компоненти, які 

підлягають ґрунтовній розробці: цілі навчання, навчальний матеріал і 

процедури, матеріали для поточної та підсумкової оцінки і корекції 

результатів навчання. Діагностична постановка цілей навчання в 

конкретній навчальній дисципліні за О. Рапацевичем формулюється в 

термінах поведінки, які описують дії тих, хто навчається, які учитель або 

експерт при перевірці може розпізнати і виміряти рівень їх сформованості. 

Технологія навчання виходить з того, що мета навчання – зміна стану того, 

хто навчається: його знань, думок, здібностей, почуттів, поведінки [221]. 

Технологія навчання орієнтується на гарантоване досягнення цілей та ідею 

повного засвоєння навчального матеріалу. Досягнення цілей навчання 

гарантується розробкою викладачем всього процесу навчання при 

опануванні тими, хто навчається, певного предмету, а також характером 

навчального процесу, навчаючих процедур (методів). Отже, для певного 

змісту (предмету) по кожному його розділу ставляться цілі навчання. Далі, 

відповідно до цілей навчання, весь навчальний зміст кожного розділу 

розбивається на фрагменти (певні навчальні елементи), які підлягають 

засвоєнню. Разом з тим розробляються перевірочні роботи (контрольне 

письмове опитування, тестування тощо.) для здійснення майбутнього 

поточного контролю; далі організується навчання, перевірка (поточний 

контроль), корекція і повторення, застосування теоретичних знань на 

практиці. Таким чином, відбувається навчання. Цикл навчання має такі 

складові: 

- встановлення цілей навчання; 

- попередня оцінка рівня навченості; 

- навчання, сукупність навчальних процедур (форм і методів) і коректування 

відповідно до результатів оберненого зв’язку; 



- підсумкова оцінка результатів і постановка нових цілей. 

Таким чином, навчальний процес набуває модульного характеру – 

складається з блоків, які наповнюються відповідно різним змістом. 

Обернений зв’язок, об’єктивний контроль знань – суттєва ознака 

педагогічної технології. 

На думку О. Пєхоти, будь-яка педагогічна технологія повинна відповідати 

основним критеріям технологічності: системності (наявність логіки 

процесу, взаємозв’язку частин, цілісність), керованості (можливість 

діагностики досягнення цілей, планування процесу навчання), ефективності 

(технологія повинна вибиратись відповідно до результатів і оптимальних 

затрат, гарантувати досягнення певного стандарту навчання), 

відтворюваності (можливості застосування в інших однотипних навчальних 

закладах іншими суб’єктами) [415]. Як і інші дослідники (В. Сластенін, С. 

Сисоєва, О. Філатов, Д. Чернилевський та ін.), О. Пєхота концентрує увагу 

на системному підході до процесу навчання як головній ознаці 

технологізації. Проте, більшість учених продовжує розглядати організацію 

процесу навчання насамперед як діяльність викладача, учителя. Той, хто 

навчається, як і раніше посідає в їхніх схемах місце підлеглого, керованого, 

тому представлена в такому вигляді технологія навчання («педагогічна 

технологія») виявляється досить уразливою. Так, відомий вчений М. Кларін 

зазначає: «якщо технологія розуміється таким чином, то вона орієнтується 

на навчання репродуктивного типу, обумовлене загальним тяжінням до 

відтворюваності навчального процесу. Вона також пов’язана (і породжує) 

нерозробленість мотивації навчальної діяльності, що зумовлює загальний і, 

ймовірно, найбільший недолік педагогічної технології – ігнорування 

особистості» [202]. 

Загалом педагогічна технологія по суті означає таку організацію процесу 

навчання, яка передбачає певну систему дій і взаємодій усіх, але насамперед 

активних елементів навчального процесу (його учасників). При цьому 

важливо підкреслити два моменти. По-перше, вона детально «розписує» 

систему дій не тільки вчителя, викладача, але й насамперед того, хто 

навчається, – учня, студента. По-друге, вона забезпечує, гарантує при 

коректному застосуванні, досягнення певного результату. Дослідження 

свідчать, що структура технології навчання, або технологічна структура 

процесу навчання, є системою певних операцій, технічних дій і функцій 

вчителів і учнів, згрупованих за основними етапами процесу навчання [221, 

с.85]. 



 

Їхня ефективність залежить від багатьох чинників: індивідуальних і статево - 

вікових особливостей учнів і вчителя, професійної майстерності педагога, 

змісту педагогічного процесу, психофізичного стану учасників навчання 

тощо. Тому можна передбачити, що застосування у педагогічному процесі 

сукупності способів взаємодії не гарантує вирішення педагогічних завдань, 

а лише створює умови для зміни стану чи просування до очікуваних 

результатів. А оскільки всі педагогічні завдання пов’язані з розвитком 

особистості, правомірно говорити про створення умов для розвитку учнів. 

Таким чином, педагогічна технологія є сукупністю способів (методів, 

прийомів, операцій) педагогічної взаємодії, послідовна реалізація яких 

створює умови для розвитку учасників педагогічного процесу і передбачає 

його певний результат. Всі автори сходяться в одному: оволодіння новими 

технологіями навчання й виховання вимагає внутрішньої готовності 

вчителя-викладача до серйозної діяльності щодо перетворювання, 

насамперед, самого себе. Всі автори до основних понять інноваційних 

освітніх технологій відносять [32,403-408]: 

- нестандартні підходи до навчання та виховання; 

- індивідуальна робота; 

- факультативи за вибором; 

- проблемне і модульне навчання; 

- запрошення вчених, діячів культури, мистецтва на заняття; 

- економізація і екологізація освіти; 

- дослідницький експеримент при вивченні нового матеріалу; 

- використання досягнень науки і техніки; 

- нові підходи до формування навчально-виховних планів. 

При цьому, всі сходяться на думці, що запровадження інноваційних 

технологій вимагає від учителя: 

- вивчення спеціальної літератури; 

- аналіз педагогічного досвіду вихователів-новаторів; 

- оптимальне поєднання гуманітарних і природничо-математичних знань. 

До навчальних інноваційних технологій прийнято відносити таку 

сукупність операційних дій педагога з учнем, в результаті якої суттєво 



покращується ставлення до навчального процесу та підвищується 

ефективність засвоєння знань. Серед них в початковій школі значне місце 

посідають такі технології [404,221]: ігрові; особистісно-орієнтовані; 

колективної дії; розвивальні; модульно-розвивальні тощо. 

До виховних інноваційних технологій відносимо мистецькі засоби й 

прийоми впливу педагога на свідомість особистості дитини з метою 

формування в неї особистісних цінностей у поєднанні (контексті) із 

загальнолюдськими: 

- рання соціалізація дітей; 

- національна спрямованість освітнього процесу; 

- духовний розвиток учнів молодшого шкільного віку тощо. 

До управлінських інноваційних технологій відносяться сучасні економічні, 

психологічні, діагностичні, інформаційні технології, що створюють умови 

для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського 

рішення. 

Для здійснення управлінських інноваційних технологій керівник освітнього 

закладу повинен бути творчою особистістю, мотивованою на управлінську 

діяльність, професійно обізнаним з основними навчально-виховними 

теоріями, зокрема [371,374]: інноваційної педагогіки; освітнього 

менеджменту тощо. 

Визначаючи поняття «педагогічна технологія», ми оперуємо термінами 

«методика», «метод», «прийом», «засіб», тому бажано встановити їх 

співвідношення. Методика є галуззю педагогіки, вченням про методи – 

способи педагогічної взаємодії. Кожен метод складається з прийомів, які у 

свою чергу є сукупністю операцій, дій. Співвідносячи між собою поняття 

«метод» і «прийом», зазначимо, що межі між ними часто умовні і дуже 

мінливі. Кожен метод є певною системою прийомів, а кожен прийом і 

відповідно фрагмент діяльності складається з системи раціональних дій. За  

86 допомогою прийому не розв’язується завдання в цілому, а лише його 

частина. Отже метод і прийом співвідносяться як частина і ціле. 

Такі міркування говорять на користь синонімічності понять методика і 

педагогічна технологія. Водночас, як вже зауважувалось вище, між ними є і 

відмінності. Так, методика є сукупністю різноманітних методів навчання і 

не вибудовує їх у певній логіці під час реалізації у навчальному процесі. 

Технологія ж завжди передбачає визначену логіку, послідовність 

педагогічних методів і прийомів, спільних дій вчителя і учнів, що мають 



забезпечити конкретний результат їхнього розвитку. Інакше кажучи, 

технологія відрізняється від методики своєю алгоритмічністю. Алгоритмом 

є точний однозначний припис про виконання у визначеній послідовності 

операцій (дій), що ведуть до розв’язання задачі. Проте, якщо алгоритм 

передбачає точну репродукцію дій, то педагогічна технологія враховує і 

припускає творчість як вчителя, так і учнів. 

Щодо співвідношення понять «технологія» і «засіб», то педагогічні засоби 

визначають як знаряддя, інструментарій педагогічної діяльності, сукупність 

матеріальних і духовних об’єктів і явищ, що використовуються для 

розв’язання педагогічних завдань [221,с.86]. Педагогічні технології є одним 

з провідних засобів у діяльності вчителя. Варто вказати на на особливу 

функцію педагогічних технологій як інтегрованого педагогічного засобу, 

через який відбувається використання, застосування у педагогічному 

процесі інших педагогічних засобів (діяльності, педагогічного спілкування, 

змісту, методів і прийомів, організаційних форм тощо). Пошук найбільш 

ефективної технології здійснюється шляхом їх використання на практиці, 

аналізу спроб і недоліків та наступного вдосконалення найбільш 

результативних. У педагогічній практиці відомий ще шлях насильного 

впровадження нового, за наказом зверху, за директивною інструкцією. 

Результатом такого підходу є зневіра у ефективності інноваційного пошуку, 

даремно витрачений час, знервовані вчителі та вихователі, занепокоєні 

батьки, втомлені діти, невисокі освітні показники. Зрозуміло й те, що при 

впровадженні інновацій, певний хаос в колективі, хитання думок, опір 

скептиків, спад в роботі є неминучими. Все нове спочатку функціонує навіть  

гірше за старе, тому що ми часто невміло впроваджуємо нове і саме слово 

«інновація» зазвичай зустрічає опір в колективі. Потрібен пошук істини, 

досконалості, які, мабуть, може знайти не кожен. На сучасному етапі 

розвитку системи початкової освіти в Україні на всеукраїнському рівні 

експериментування зареєстровано десятки педагогічних інновацій; на 

регіональному – декілька сотень. 

Таким чином, щоб бути ефективною в сучасних умовах, система підготовки 

педагогічних кадрів повинна змінити мету педагогічної світи, її зміст і 

технології, погодившись з тенденціями, що визначають розвиток практики 

загальноосвітньої підготовки і в певному сенсі навіть випереджати його. 

Майбутніх учителів потрібно орієнтувати на творчий підхід до 

впровадження надбань передового педагогічного досвіду, що дозволить їм 

зрозуміти його ідеї, а не техніку. Це передбачає створення професійно 

орієнтованого освітнього середовища педагогічного ЗВО, що забезпечує 



становлення майбутніх учителів технологій через їхнє включення в 

інноваційну діяльність. 

Закономірність інноваційної спрямованості педагогічної діяльності в 

сучасних умовах розвитку суспільства та освіти, на думку О.Дубасенюк 

[153], В. Сластєніна та ін. [489], визначається низкою обставин, а саме: 

1. Соціально-економічні перетворення зумовили необхідність докорінного 

оновлення системи освіти, методології і технології організації освітнього 

процесу в навчальних закладах різного типу. Інноваційна спрямованість 

діяльності вчителів, що включає в себе створення, освоєння і икористання 

педагогічних нововведень, виступає засобом оновлення освітньої політики. 

2. Посилення гуманітаризації змісту освіти, неперервна зміна обсягу, складу 

навчальних предметів та введення нових потребує постійного пошуку нових  

організаційних форм і технологій навчання. У даній ситуації істотно зростає  

роль і авторитет педагогічного знання в учительському середовищі. 

3. Зміна характеру відношення вчителів до самого факту освоєння і 

застосування педагогічних нововведень. В умовах жорсткої сегламентації 

змісту освітнього процесу вчитель був обмежений не тільки в самостійному 

виборі нових програм, підручників, але й у використанні нових прийомів і 

способів педагогічної діяльності. Якщо раніше інноваційна діяльність 

зводилася в основному до використання рекомендованих зверху 

нововведень, то зараз вона набуває все більш дослідницького та творчого 

характеру. 

4. Входження загальноосвітніх навчальних закладів у ринкові відносини, 

створення нових типів навчальних закладів, у тому числі і недержавних, 

створюють реальну ситуацію їх конкурентоспроможності. 

Найважливішим складником нової системи освіти, на погляд авторів 

[58,271], є поглиблення фундаменталізації освіти (орієнтація на виявлення 

глибинних сутнісних зв’язків між процесами навколишнього світу), що 

повинна забезпечити істотне підвищення якості освіти та рівня навченості 

майбутніх учителів за рахунок спрямовання на створення цілісного 

узагальнювального знання, об’єднаного в єдину світоглядну систему, 

засновану на базі сучасних методологічних підходів та зміни змісту 

дисциплін. 

Освіта стає цілісною, коли дисципліни циклів соціально-гуманітарної, 

фундаментальної, природничо-наукової (в навчальних планах з 2017 р. 

загальної) підготовки й професійної та практичної (в навчальних планах з 

2017 р. – професійної) підготовки ‒  не просто сукупність традиційних 



курсів, а утворюють єдині цикли фундаментальних дисциплін, об’єднаних 

цільовою функцією на основі міждисциплінарних зв’язків. Одне з 

найважливіших завдань нового етапу розвитку освіти полягає в 

необхідності подолання відокремлення, що історично виниклого двох 

компонент підготовки ‒ загальної та професійної. Іншими словами, акцент 

має бути перенесений на міждисциплінарний підхід в навчанні, оскільки 

дисциплінарний принцип побудови програм, коли різні дисципліни 

вивчаються не пов’язано одна з іншою, не сприяє формуванню цілісної 

картини майбутньої професійної діяльності. 



1.2. Розвиток професійної “Я-концепції“ вчителів початкової школи в 

умовах інноваційної діяльності 

В умовах переходу до постіндустріального суспільства, насамперед 

реалізації відповідних соціально-економічних змін, стає очевидною потреба 

виховання активного та свідомого молодого покоління громадян. Одним із 

найважливіших завдань сучасного освітнього процесу стає виховання 

цілісної особистості, розкриття особистісного потенціалу в кожного, хто 

вчиться, оскільки, спрямована на розвиток особистість є активним та 

свідомим суб’єктом демократичного суспільства. Реалізація цього завдання 

може ефективно забезпечуватися у контексті особистісно орієнтованої 

освіти, коли людина визнається найвищою цінністю, враховуються її 

неповторності та індивідуальності. Сучасна освітня система покликана 

забезпечити сприятливі умови для розвитку і виховання як майбутніх 

учителів, та і учнів, яких вони в майбутньому будуть навчати. Однією із 

передумов виконання цього завдання є розвиток у тих, хто вчиться 

самосвідомості та виховання позитивної налаштованості до себе, своєї 

діяльності та й світу в цілому. В останні роки в освітній практиці з метою 

активізації процесу засвоєння новітніх знань та інноваційних технологій, 

широко використовуються ідеї психолого-педагогічної “Я-концепції“ 

[28,144,229]. Основні ідеї і принципи якої скеровані на створення 

динамічної системи усвідомлення людини про свої природні, 

інтелектуальні, фізичні та набуті   в   освітньому   процесі   властивості; 

це самооцінка та суб'єктивне сприйняття, що характеризують вплив на 

власну особистість зовнішніх факторів. Вказана система понять формується 

під впливом процесу пізнання та досвіду в кожного індивіда і становить 

основу вищої саморегуляції людини, на базі якої вона будує власну освітню 

траєкторію та практично всі стосунки з оточуючими людьми і навколишнім 

світом. Важлива функція “Я-концепції“ – забезпечення внутрішньої 

узгодженості людини себе із собою, відносної сталості її поведінки, 

незважаючи на безперервний тиск проблемного світу. Розвиток особистості 

в усіх її окультурених формах (спілкування, поведінка, діяльність, вчинок) 

перебуває під визначальним ситуативним впливом “Я-концепції“. Водночас 

і вона, структуруючись, інтегруючись та ускладнюючись з віком, 

формується під дією життя кожної людини, найперше у системі дитячо - 

батьківських взаємостосунків. Із словами "Я сам" чи "Я сама" “Я -концепція“ 

набуває активної ролі, впливаючи на інтерпретацію ними соціального і 

власного пізнавального досвіду, на цілі і завдання, які вони ставлять перед 

собою, на відповідну систему очікувань, прогнозів майбутнього, оцінку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


своїх досягнень, а відтак на повно функціональне само-становлення та 

самоутвердження. 

Спонукальними причинами дій і вчинків людини є мотиви. Важливо, що 

мотиви діяльності й поведінки людини генетично зумовлені її органічними 

та культурними потребами. Забезпечуючи (певною мірою) свої первинні 

(природжені) потреби, людина прагне реалізувати і задовольнити власні 

духовні запити. Насамперед це стосується потреб професійного зростання,  

досягнення високого рівня компетентності, певного положення в соціумі, 

визнання тощо. Зважаючи на те, що професія педагога завжди мала більшу 

соціальну привабливість, а ніж матеріальну, в інноваційній педагогічній 

діяльності особливої уваги потребують пошуки механізмів мотивації та 

стимулювання. 

У становленні “Я-концепції“ важливим періодом є молодший шкільний вік, 

в якому активно починаэться розвиток рефлексивного мислення. Учні, 

відкриваючи та усвідомлюючи свої можливості, виходять на новий рівень 

власних дій, пізнання навколишнього світу та самих себе. Від особливостей 

становлення “Я-концепції“ у молодшому шкільному віці залежить 

подальший розвиток та життєвий шлях особистості. Саме тому створення 

умов для виховання позитивної “Я-концепції“ як майбутніх учителів, так і 

учнів початкової школи є необхідним сучасній національній освіті 

[125,144]. 

За своїм змістом “Я-концепція“ може бути позитивною, негативною, 

амбівалентною, виступати як установка щодо самого себе і включає 

наступні головні психолого-педагогічні компоненти: когнітивний - образ 

своїх якостей, здібностей, зовнішності, соціальної значущості тощо; 

емоційний - самоповага, самоприниження тощо; оціночно-вольовий - 

прагнення підвищити самооцінку, завоювати повагу тощо. Сучасна наука 

розділяє поняття «Я-реальне» та «Я-ідеальне». Перше означає якою людина 

є насправді, друге - якою вона хоче бути. Якщо «Я - реальне» і «Я - 

ідеальне» не співпалають, у людини виникає невдоволення собою, 

розчарування, занижується самооцінка. В результаті чого вона може шукати  

нові способи поведінки, які дозволяють більш самоактуалізуватися. 

У контексті нашого дослідження доцільно розглянути зміст поняття “Я- 

концепції“ в історичній перспективі. Одним із перших психологів, що 

розробляли тематику «Я» був відомий американський вчений В. Джеймс 

[144]. У праці «Принципи психології» (1890 р.) дослідник зазначає, що в 

широкому сенсі «Я» людини – це загальна сума всього, що вона може 

назвати «своїм», це не тільки її фізичні дані, психічні здібності, але й будь- 



які об’єкти навколишнього світу, інші люди. Психолог розрізняє такі дві 

сторони «Я»: емпіричне «Я» (об’єктивна частина, що є пізнаваною) та чисте 

Его (суб’єктивна частина, що пізнає). Вчений виділяє такі складники 

емпіричного «Я», як матеріальне «Я» (material self), соціальне «Я» (social 

self), духовне «Я» (spiritual self). Тіло, зовнішній вигляд, одяг, речі, з якими 

ідентифікує себе людина, сімейні стосунки є змістом матеріального «Я». 

Соціальне «Я» формується через визнання людини іншими. Це явище не є 

константним, і залежно від групи можуть проявлятися різноманітні сторони 

«Я». Найбільш інтимною частиною є духовне «Я», яке є рефлексивним 

процесом, здатністю мислити суб’єктивно, «осмислювати себе як того, що 

мислить» (to think ourselves as thinkers). Завдяки розвиненості духовного «Я»  

ми можемо бути цілісними, не відстороненими від самих себе. Ці три 

складники «Я» викликають відчуття та емоції у людини, обумовлюють її 

ставлення до себе та спонукають до дій [28, с. 292-297]. 

У першій половині ХХ століття вивчення “Я-концепції“ сконцентрувалося 

у сфері соціології. Головними теоретиками стали Ч. Кулі і Дж. Мід, які були 

представниками символічного інтеракціонізму. Індивід розглядався у 

контексті соціальної взаємодії, продуктом якої є значення, яких людина 

надає навколишньому середовищу і які викликають відповідну реакцію. 

Соціокультурні значення можуть змінюватися у процесі взаємодії залежно 

від індивідуального сприйняття. Американський соціолог Ч. Кулі ввів 

поняття «дзеркального Я» (the looking-glass self). Описуючи «Я» людини, 

соціолог насамперед акцентував увагу на чуттєвій складовій: людина може 

бути впевненою в існуванні будь-чого, тільки якщо це відчула [633, с. 137- 

138]. Таке самий механізм можна застосувати і до Его людини, коли під 

впливом зовнішнього фактору ми відчуваємо себе. Вчений виділяє у 

структурі соціального «Я» відображене, або дзеркальне «Я». Сутність цього 

явища полягає у здатності людини зрозуміти, як її «Я» (або будь-яка ідея, 

яку вона вважає власною) сприймається іншою свідомістю. Те, як сприймає 

(на суб’єктивний погляд людини) інша свідомість цю ідею, впливає на 

відчуття та емоційний стан. 

Дзеркальне «Я» має три складники: 1) уявлення про те, як інша людина 

сприймає нас, як ми виглядаємо в її очах; 2) уявлення про їїсудження щодо 

нашого образу; 3) відчуття, що викликані уявленим. Для дитини функцію 

«дзеркала» виконують батьки, через яких вона не тільки дізнається 

інформацію про навколишній світ, а й пізнає себе, формується її образ 

власного «Я». 



Кожна людина будує власне «Я», спираючись на сприйняті реакції інших у 

процесі взаємодії. Соціолог надає значення уяві, що є важливим фактором 

міжособистісної комунікації завдяки можливості уявити образ, який особа 

будує на основі сприйняття співрозмовника [633, с. 151-152]. 

Проблема формування самосвідомості людини та її уявлень про себе 

тривалий час розроблялася в контексті психологічної науки. Поняття та 

структура феномену Я-концепції розкриті такими зарубіжними та 

вітчизняними вченими, як Р. Бернс, В. Джеймс, Е. Еріксон, Ч. Кулi, Дж. Мiд, 

К. Роджерс, З. Фройд, К. А. та інші. Я-концепцію в аспекті становлення 

самосвідомості особистості розглядали Л. І. Божович, Б. Г. Ананьєв, В. В. 

Столін, П. Р. Чамата та інші. 

Основні поняття «Я-концепції» були сформовані після Другої світової війни 

у руслі гуманістичної   психології,   представники   якої   (Абрахам 

Маслоу, Карл Роджерс і інші), на відміну від прихильників 

біхевіористськихв і фрейдистсяких теорій, прагнули до розгляду цілісного 

людського «Я» і його особистісного самовизначення та ролі в соціумі. 

Значний вплив на формування вказаної концепції здійснили такі вчені як: Ч. 

Кулі, Дж. Мід і Е. Еріксон. Перші теоретичні розробки в області Я -концепції 

належать У. Дженсону, який розділив глобальне, особистісне Я на 

взаємодіюче Я з іншими і усвідомлююче Я - як об'єкт та показав, як їх 

усвідомлення може впливати на поведінку людини. Оскільки "Я-концепція" 

- це уявлення про "Я", яке може бути правильним чи неправильним, то воно 

частково може існувати і в неусвідомленій формі, усвідомлюючись 

непрямо, через поведінку. "Я-концепція"' спрямовує і орієнтує поведінку 

людини. Досягнення згоди із самим собою можна домогтися виробленням 

здатності сприймати себе таким, яким я є. Таке сприйняття стає можливим, 

якщо особистість терпимо ставиться до неузгодженості, усвідомлюючи 

причину внутрішнього переживання, конфлікту, змінюючи уявлення про 

саму себе. У такому разі виникає необхідність коригувати "Я-концепцію" і 

якщо особистість не робить цього, то ми можемо говорити про 

дисгармонійну будову особистості, яку постійно розривають внутрішні 

конфлікти, завдяки чому утруднюється процес саморозвитку. Сьогодні 

практична психологія має великий набір методик і технологій для розвитку 

психологічного механізму (методи психічної саморегуляції, ігрові та 

дискусійні методи; екзистенціональні, сентизивні та трансперсональні 

тренінги тощо). 

Головним у теорії Уільяма Джемса є: у демократичному суспільстві людина 

має можливість вибирати цілі та шляхи їх реалізації. Ми самі можемо 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D1%85%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC


встановлювати собі цілі, пов'язані з особливостями та усвідомленнями 

нашого „Я" й оцінювати успішність наших життєвих проявів щодо цих 

процесів. Із цього і випливає „постулат Джемса": наша самооцінка залежить 

від того, ким ми хотіли б стати, яке становище хотіли б зайняти в цьому 

світі; це служить точкою відліку в оцінці нами особистих успіхів або невдач.  

Напевно, всім людям властиве прагнення максимально розвинути різні грані  

свого „Я", проте обмеженість спроможностей людини, обмеженість її 

існування у просторі і у часі, змушують кожного підходити реалістично: 

вибирати лише окремі аспекти особистісного розвитку і ставити стосовно 

них кінцеві цілі, досягаючи їх людина оцінює свій життєвий успіх. Коли 

такий вибір вже зроблений, самооцінка відраховується вже від наявних 

домагань: вона зростає, якщо вони реалізуються, і зменшується, коли 

людині не вдається їх реалізувати. У. Джемсу належить перша і досить 

глибока концепція „особистісного Я", яка розглядається в контексті 

самопізнання; він висунув гіпотезу про двоїсту природу інтегрального "Я"; 

багато його формулювань, які стосувалися дескриптивної, оціночної та 

емоційної категоріальності "Я", передбачили згодом розвиток уявлень про 

"Я-концепцію" [144]. 

Формуючи власне "Я", людина повинна спиратись на певний зразок, мати 

ідеал. У той же час слід усвідомлювати, що між ідеалом, який формується 

як перспектива розвитку і поведінки власного "Я", і реальною самооцінкою 

існує певне розходження, протиріччя. Надто значна розбіжність між "Я" 

реальним і ідеальним стає умовою внутрішнього конфлікту. У випадку 

значного протиріччя між самооцінкою і адекватною оцінкою у тих, хто 

вчиться, часто порушується душевна рівновага, змінюється поведінка, 

втрачається ефективність освітнього процесу. Якщо самооцінка нижча за 

адекватну, то з’являються ознака тривожності, очікування негативної думки  

про себе, що досить суттєво впливає на успіхи у навчанні. Тому у 

формуванні складових "Я-концепції" підлітків і юнаків, учнів котрі 

здобувають освіту, завжди необхідна допомога вчителя, сім'ї, соціуму що 

має сприяти виробленню позитивних її основ, як запоруки 

самовдосконалення та саморозвитку особистості. 

Соціальним замовленням суспільства, зумовленим реформою освіти в 

країні, є швидке й успішне включення майбутніх учителів у процес 

оволодіння інноваційними технологіями під час навчання у ЗВО та 

запровадження їх в освітній процес початкової школи. У зв'язку з цим 

значно підвищується роль особистісної активності, ініціативи, здатності та 

готовності кожного студента до перегляду своїх освітніх орієнтирів і 

настанов. Стара позиція, сформована в рамках «знаннєвої парадигми» 



замінюється новою: "професійна активність, компетентність. інноваційність 

і багатофункціональність освітньої діяльності упродовж усього життя". 

Першочерговими завданнями стають вивчення і врахування психолого- 

педагогічних процесів і умов саморозвитку та саморозкриття особистості 

майбутнього вчителя, можливостей реалізації ним свого творчого 

потенціалу, самоактуалізації в процесі навчання у ЗВО. Все це, на нашу 

думку, не є можливим без позитивного усвідомлення своєї „Я-концепції". 

оскільки вона - як робота внутрішнього стану людини - постійно 

перебудовується у майбутнього вчителя, який прагне до самоакуталізації 

через процес вирішення як зовнішніх, так і внутрішніх протиріч. 

Важливим для розуміння і правильного використання ідей „Я-концепції" є 

акцентування зв'язку досвіду, якого набуває індивід, з його подальшою 

поведінкою. Тобто, поведінку людини не можна зрозуміти, не звертаючись 

до суб'єктивної інтерпретації подій в яких вона перебуває. Слід 

враховувати, що реагування людини на виклики визначаються, в першу 

чергу, не минулими подіями (дитяча травма тощо), а наявною, актуальною 

ситуацією, за якої відбувається поведінка індивіда (а, точніше, 

інтерпретацією ситуації та її персональним значенням та усвідомленням). 

Визначальною у підході Роджерса до „Я-концепції" є поняття «самість», яке 

визначається як організований, послідовний концептуальний гештальт, що 

складається з окремих сприйняттів властивостей „Я" і сприйняттів 

взаємовідносин „Я" з іншими людьми та з різними аспектами життя, а також 

цінностей, що пов'язані з цими сприйняттями. Тобто „Я" - це певна 

диференційована частка феноменального поля чи поля сприйняття людини, 

що складається з усвідомленого сприйняття і цінностей „Я". „Я-концепція" 

визначає концепцію людини про те, що вона собою являє, і відображає ті 

характеристики, які вона сприймає як частку себе (це має форму набору 

образів „Я", ролей, що виконуються індивідом) [730,с.54-56]. 

„Я-концепція" включає не лише сприйняття людиною того, якою вона є, але 

й того, якою вона хотіла б чи повинна бути (компонент „Я", що визначається 

як „Я-ідеальне"). На думку Роджерса, „Я-концепція" має просторову 

природу і являє собою організовану, логічно послідовну й інтегровану 

систему сприйняття „Я". Тобто хоча „Я" постійно змінюється в результаті 

набуття нового досвіду, воно завжди зберігає якості цілісної системи. Цей 

мінливий гештальт, що може бути описаний в параметрах процесуальності, 

в кожен момент часу утворює специфічну цілісність. Для кожного 

конкретного суб'єкта це виявляється у збереженні в кожній точці простору і 

часу внутрішнього почуття, що він залишається тією  самою людиною. 



Причому, за Роджерсом, „Я" не регулює поведінку, а навпаки, символізує 

головну частку свідомого досвіду індивіда. 

Роджерс стверджував, що в більшості випадків поведінка людини 

узгоджується з її „Я-концепцією", тобто людина прагне зберегти цей стан 

узгодженості самосприйняття і переживання. Такі переживання, які 

супроводжують „Я-концепцію" людини, усвідомлюються і сприймаються, а 

ті, що перебувають у конфлікті з „Я", створюють потенційну загрозу „Я- 

концепції" і тому не допускаються до усвідомлення та сприйняття. Можлива 

невідповідність між „Я" та актуальним переживанням не завжди 

сприймається на свідомому рівні. Ймовірною є ситуація, коли людина 

почуває загрозу, не усвідомлюючи цього. За таких умов людина потенційно 

не захищена від переживання тривоги та особистісних розладів. Тобто 

тривога є емоційною реакцією на загрозу, яка сигналізує про те, що 

організованій „Я - структурі" загрожує дезорганізація, якщо невідповідність 

досягне рівня усвідомленості. Тривожна людина не зовсім чітко 

усвідомлює, що визнання чи символізація певних переживань може 

радикально змінити теперішній образ "Я". 

З огляду на викладене, можна зробити заключення, що "Я-концепція", як 

сукупність всіх уявлень індивіда про себе, що виявляється в самооцінці, 

почутті поваги до себе, рівні домагань, може ефективно використовуватися 

у процесі інноваційної освітньої діяльності як у ЗВО при підготовці 

майбутніх вчителів, так і ними при використанні інноваційних технологій 

для освітнього процесу в початковй школі. 

Оскільки Я-концепція сама стає активним початком та суттєво впливає на 

функціонування особистості в соціумі, її самопочуття, рівень домагань, а 

інакше кажучи, на її реальні досягнення, то, зрозуміло, що вона є важливим 

фактором організації психіки та поведінки індивіда, яка слугує досягненню 

внутрішньої узгодженості особистості, бо визначає інтерпретацію досвіду 

та є джерелом очікувань індивіда. Саме це і буде основою для подальших 

наших міркувань. 

Принципово важливою віхою для продовження пошуків нових підходів до 

організації навчання стала розробка у 40 − 50-х роках ХХ ст. у працях 

всесвітньо відомих радянських психологів О. Леонтьєва, С. Рубінштейна та 

інших поняття «категорії діяльності». Ці дослідження заклали основу для 

наступної розробки питань організації активної і різноманітної діяльності 

учнів, що має бути оптимальною з точки зору теми, що вивчається, мети 

навчання та пізнавальних можливостей учнів. Засновник радянської 

української психологічної школи Г. Костюк доповнив вказані розробки 



теоретичним аналізом та доповнив їх рекомендаціями щодо застосування 

«категорії діяльності» для розв’язання проблем удосконалення 

педагогічного процесу. Він обґрунтував важливе положення про 

необхідність формування діяльності особистості в єдності її мотиваційної, 

змістовної та операційної сторін, оскільки ці сторони «взаємопов'язані, 

залежать одна від одної, але кожна з них вимагає до себе спеціальної уваги, 

в тому числі й у педагогічному керівництві діяльністю» [229]. 

Здійснюючи аналіз діяльності суб’єкта, Г. Костюк виокремлював і 

досліджував таке психологічне явище, як активність особистості, що в його 

тлумаченні виступала принципово важливою властивістю індивіда. Саме 

крізь призму ідеї активності він розглядав психічну сутність процесу 

розуміння людиною змісту, а процес навчання визначав як «прояв 

активності учня, спрямованої на засвоєння певних знань, набуття умінь і 

навичок» [229]. На прикладі дослідження діяльності людини в контексті 

процесу розуміння вчений показав функціональні можливості особистості 

стосовно регуляції своєї діяльності. 

Він довів, що зміст питань і завдань, на розв'язання яких спрямований 

процес розуміння індивіда, зумовлює діяльність (практичну, наукову, 

навчальну тощо), яка спричиняє розумову активність людини. У своїх 

працях вчений розкрив діяльнісний аспект процесу розуміння особистістю 

об’єктивної реальності, показав роль базових особистісних якостей людини 

у процесі розумової діяльності. Г. Костюк у концептуальній моделі 

особистості виділяє такі складові психологічної структури: мотиваційна 

сфера, яку характеризують домінуючі потреби та інтереси, погляди й 

переконання, духовні запити та ціннісні орієнтації; розумові якості; сфера 

освіченості, набуття знань; сфера свідомості; підсистема особливостей 

поведінки; підсистема індивідуальної своєрідності психічного складу 

характеру. Структура особистості розглядається як єдність 

взаємопов’язаних психічних процесів і властивостей, як динамічна й 

саморегульована система, рушійні сили якої визначаються внутрішніми 

суперечностями між її складовими. 

У 60-тих – першій половині 70-х років ХХ ст. відбулося часткове 

повернення до ідей активізації пізнавальної діяльності учнів у навчанні. 

Були обґрунтовані і введені у практику проблемне навчання, евристична 

бесіда, програмоване навчання тощо. Радянський дидакт Я.Голант поділяв 

методи навчання на «пасивні» та «активні», в залежності від участі учнів у 

навчальній діяльності. Термін «пасивність» у даній класифікації 

використовувався як визначення низького рівня активності учнів, 



переважно у репродуктивній діяльності при майже повній відсутності 

самостійності і творчості. 

Важливими є ідеї В.Онищука щодо того, що на результати уроку відчутно 

впливає психічний стан учителя й учня. Серед психологічних вимог до 

уроку він називав необхідність вивчення і врахування психологічних 

особливостей учнів: мислення, пам’яті, запам’ятовування, заучування, 

відтворення, пригадування, уваги, уяви, волі, емоцій тощо. Вчитель, у свою 

чергою, повинен керувати мотивами навчання, мати «велике самовладання 

і самоконтроль, щоб подолати вияви негативного психічного стану на 

уроці». Крім того, вчитель має «додержуватись педагогічного такту, 

створювати атмосферу доброзичливості; поєднувати серйозну і напружену 

працю з жартом, дотепним словом» [366]. 

Вкажемо, що В. Сухомлинський, використовуючи методи активного 

навчання, зокрема на «уроках мислення у природі» для учнів початкової 

школи рекомендував [504]: 

- розвиток творчих сил кожної окремої особистості здійснювати в умовах 

колективної співдружності на основі етико-естетичних цінностей, 

інтересів, потреб, і спрямовувати у кінцевому підсумку на творчу працю; 

- навчання має бути звернено до внутрішнього світу дитини, спиратись на її 

сили, внутрішні потенції, підтримувати і розвивати те, що є доброго і 

здорового в кожній особистості; 

- необхідно розвивати ідеї «радості пізнання», тобто стимулювати емоційне 

сприйняття процесу пізнання і навчання; 

- важливо розробляти демократичні засоби педагогічного впливу на учнів, 

зокрема, методів заохочення і покарання, що засновані на повазі, опорі на 

позитивне, моральності дитини . 

Наприкінці XX ст. велика увага приділялась активним методам навчання.  

На цьому наголошувалось і в документах з питань прав на освіту, прийнятих 

у 90-тих роках: Всесвітня декларація про освіту для всіх (Джомтьєн, 1990 

р.); Декларація про право і розвиток (Генеральна Асамблея ООН у 1986 р.); 

Декларація принципів толерантності (1995 р.); Декларація про культуру 

миру (1999 р.) та ін. 

Світовий форум руху «Освіта для всіх» у Даккарі остаточно підтвердив 

пріоритетність завдань індивідуального розвитку, зазначивши, що 

найважливішими умовами, які дозволяють досягти високої якості освіти та 

становлять її найважливішу сутність, є наявність: «...добре підготовлених 



учителів і активних методів навчання, а також навчального середовища, що 

є дружнім до учнів» [703]. 

Нова хвиля зацікавленості активними методами припала на межу 80-90-х 

р.р., коли у дидактиці, зокрема українській, був представлений широкий 

спектр різноманітних методів активізації навчально-пізнавальної 

діяльності. У той час було визначено поняття «активізація процесу 

навчання» як «удосконалення методів і організаційних форм навчально- 

пізнавальної роботи учнів, яка забезпечує активну й самостійну теоретичну 

і практичну діяльність школярів у всіх ланках навчального процесу» [31]. В 

літературі [32,203] були представлені різні варіанти їх класифікації. В 

конкретних методиках учителями і методистами було напрацьовано 

значний арсенал конкретних прийомів і засобів активізації навчання, які 

складають підґрунтя ефективності сучасної шкільної і вузівської освіти. 

Сьогодні інтерес до активних методів навчання зберігається. 

Подальшу розробку питань активізації навчання ми можемо знайти у 

творчій діяльності вчителів - новаторів 80-х років ХХ ст. − Ш. Амонашвілі, 

С. Лисенкової, Є. Ільїна, В. Шаталова та інших, у теорії розвивального 

навчання Д. Ельконіна – В. Давидова. Особливістю цієї психолого- 

педагогічної концепції є групові дискусійні форми роботи, через які учні 

відкривають для себе основний зміст навчальних предметів. Учитель не 

подає знання учням у вигляді готових правил, аксіом, схем. На відміну від  

традиційної, емпіричної системи в основу процесу учіння закладається 

система наукових понять. Оцінок в початковій школі дітям не виставляють, 

вчитель разом з дітьми оцінює результати навчання на якісному рівні, що 

складає атмосферу психологічного комфорту. Домашні завдання зведені до 

мінімуму − засвоєння і закріплення навчального матеріалу відбувається на 

уроці. 

Наприкінці ХХ ст. термін «активні методи» все частіше починає 

застосовуватись по відношенню до принципово нових методів навчання, 

таких як дискусія, дебати, прес-конференція, інсценування, ділові ігри 

тощо. У ці часи на пострадянському просторі почали використовувати 

термін «інтерактивні методи», причому під цим поняттям розуміли саме 

названі вище методи. Генезис цього поняття розглянуто нами в розділі 2.4.2 

цієї праці. Тут тільки відмітимо, що сьогодні піід інтерактивністю передусім  

розуміють принцип побудови і функціонування педагогічного, 

психологічного, комп’ютерного спілкування в режимі діалогу. Реалізуючи 

технологічні принципи навчання, інтерактивна педагогічна технологія 

передбачає й інтерактивність комп’ютерних засобів навчання, й 



інтерактивність організації педагогічного процесу, коли базовим 

концептуальним положенням визначено навчання на основі інтерактивного 

спілкування. У нашому дослідженні ми, поділяючи думку авторів [221], 

розглядаємо інтерактивне навчання, маючи на увазі міжособистісне 

педагогічне спілкування у процесі навчання. На думку [ автор] плутанина в 

поняттях, крім теоретичного непорозуміння між вченими-педагогами, 

шкодить і практиці навчання, часто породжуючи у вчителів і методистів 

ілюзії щодо їхньої обізнаності й готовності до застосування інтерактивних 

методів. 

Аналіз психолого-дидактичної і методичної літератури показує, що автори 

більшості публікацій, присвячених інтерактивним методам навчання, 

обмежуються в основному описом методик проведення окремих уроків з 

різними видами діяльності учнів, називаючи це інтерактивними методами і 

формами. У цілому автори дотримуються двох точок зору на визначення 

поняття «інтерактивне навчання». 

До першої групи можна віднести вчених, які розглядають інтерактивне 

навчання як таке, що побудоване на взаємодії учня з навчальним оточенням, 

середовищем, що слугує простором засвоюваного досвіду. Автори 

підкреслюють, що таке навчання змінює взаємодію педагога і учнів: 

активність педагога поступається місцем активності учнів, а завданням 

учителя стає створення умов для їх ініціативи. Педагог відмовляється і від 

ролі «фільтра», який пропускає через себе навчальну інформацію. Він 

виконує функції помічника в роботі, одного з джерел інформації. Зокрема, 

авторський коллектив, пыд керывництвом Е.Полата [423, с.182] дає подібне 

визначення поняття, виокремлюючи його основну ознаку – навчання через 

досвід. Автори виділяють відмінні риси інтерактивного навчання: 

переживання учасниками конкретного досвіду, його осмислення, рефлексія, 

застосування на практиці. Про ці особливості інтерактивного навчання йде 

мова і в роботах українських вчених Л.Галіциної та О.Пометун [184, 190]. 

Вони підкреслюють, що інтерактивні заняття дозволяють дітям самостійно 

розв’язувати складні проблеми, залишаючи звичну роль спостерігача і 

споживача у навчальному процесі. 

Думка іншої групи дослідників представлена працями, в яких інтерактивне 

навчання трактується, насамперед, як діалогове навчання, під час якого 

здійснюється взаємодія учителя і учнів. Автори цієї групи підкреслюють, 

що інтеракція виключає домінування як будь-якого учасника навчання, так 

і будь-якої думки, точки зору над іншими. У процесі діалогового навчання 

учні вчаться критично мислити, розв’язувати складні проблеми на основі 



аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, 

приймати продумані рішення, брати участь у дискусії, спілкуватись з 

іншими людьми. Автори цієї групи притримуються думки, що головне в 

інтерактивному навчанні – це взаємодії [394]. 

Провідний український фахівець з інтерактивного навчання О. Пометун у 

своїх працях [190,432-436] неодноразово підкреслювала, що усі названі 

ознаки є характерними для інтерактивного навчання. Вважаємо, що 

інтерактивними можна вважати методи навчання, які здійснюються шляхом 

активної взаємодії учнів у процесі навчання. Вони дозволяють на основі 

внеску кожного з учасників процесу навчання у спільну справу отримати 

нові знання і організувати спільну діяльність від окремої взаємодії до 

широкої співпраці. В інтерактивному навчанні учні навчають один одного, 

його відмінністю є діалоговий, а радше «полілоговий» характер. 

Ефективність будь-якого методу багато в чому залежить від того, наскільки 

правильно обрано спосіб взаємодії, форму комунікації учасників 

навчального процесу (учнів і учителя). Часто в існуючій системі освіти 

основною формою комунікації залишається монолог. Спочатку педагог у 

монологічній формі здійснює передачу знань учням, а потім останні 

повертають йому ці знання, знову ж шляхом монологічних відповідей. При 

цьому викладач виступає як своєрідний полюс, навколо якого 

концентрується вся комунікація учасників процесу навчання. Таким чином, 

на практиці реалізується модель однобічної комунікації. На відміну від 

активних методів навчання, які будуються на односторонній комунікації (її 

організує і постійно стимулює учитель), інтерактивні методи принципово 

змінюють схему комунікації в навчальному процесі. 

Інтерактивні методи орієнтовані на реалізацію пізнавальних інтересів і 

потреб особистості, тому особлива увага приділяється організації процесу 

ефективної комунікації, в якій учасники процесу взаємодії більш мобільні,  

більш відкриті і активні. Основою інтеракції є принцип багатосторонньої 

комунікації, яка характеризується відсутністю полярності і мінімальною 

сконцентрованістю на точці зору вчителя. Організації процесу 

багатосторонньої комунікації сприяє використання відповідних методів 

навчання. Навчальний процес за умов інтерактивного навчання полягає в 

тому, що навчання здійснюється у процесі постійної, активної, позитивної 

взаємодії всіх учасників навчального процесу. Відбувається колективне, 

групове, індивідуальне навчання, навчання у співпраці. Той, хто вчить, і той,  

хто вчиться, є рівноправними суб’єктами навчання. 



В результаті організації навчальної діяльності за таких умов в аудиторії 

створюється атмосфера взаємодії, співробітництва, що дає змогу вчителю 

стати справжнім лідером колективу. Організація інтерактивного навчання 

передбачає використання дидактичних і рольових ігор, моделювання 

життєвих ситуацій, створення проблемних ситуацій. 

Педагогічне спілкування – специфічний вид спілкування, який 

спрямовується педагогом і в певній мірі асиметрично поєднує, наприклад, 

діловий, ігровий, духовний елементи, формує ціннісну орієнтацію дитини. 

Виключення людини з педагогічного процесу значно знижує всі 

перераховані вище ознаки. У процесі педагогічного спілкування учителя з 

учнями відбувається вплив педагога учнів, що переростає в особистісні 

стосунки, направлені на оптимізацію навчального процесу та його 

демократизацію. Відмітимо, що правильно організоване педагогічне 

спілкування створює найкращі умови для розвитку мотивації учнів і 

творчого характеру навчальної діяльності, для активного формування 

особистості школярів, забезпечує сприятливий емоційний клімат навчання, 

а також керування соціально-психологічними процесами в дучнівському 

колективі й дозволяє максимально використати в навчальному процесі 

особистісні особливості і фахову підготовку вчителя. 

В інтерактивному навчанні учитель виступає як організатор, консультант, 

фасилітатор, який ніколи не «замикає» навчальний процес на собі. 

Головними у процесі навчання є зв’язки між учнями, їх взаємодія і 

співпраця. Результати навчання досягаються взаємними зусиллями 

учасників процесу навчання, учні беруть на себе взаємну відповідальність 

за результати навчання. 

Однією з основних концепцій, що багато в чому пояснює суть процесів 

взаємодії на інтерактивних заняттях, є теорія навчання за допомогою 

досвіду, що належить американському досліднику Дэвіду Колбу і активно 

розвинена в роботах О. Сергєєнкова та С.Стрільця [478,501]. На думку 

вказаних авторів, яку поділяє і О.Комар [221] цикл навчання складається з 

чотирьох послідовних і взаємозалежних стадій: етапу конкретного досвіду, 

етапу рефлексивного спостереження, етапу абстрактної концептуалізації й 

етапу активного експериментування. 

На першій стадії циклу учні або використовують будь-який конкретний 

наявний особистий досвід, або, що буває набагато частіше, здобувають цей 

досвід за допомогою спеціально організованої взаємодії безпосередньо в 

ході освітньої діяльності. Іншими словами, відбувається пошук у життєвому  

досвіді, уявленнях, опорних знаннях, власній практиці, наприклад шляхом 



моделювання явища чи ситуації, того, з чим варто попрацювати в рамках 

теми або проблеми. В результаті обміну інформацією створюється змістове 

поле, в якому потім відбувається активна праця. 

На другому етапі − етапі рефлексивного спостереження − створюються 

умови для критичного осмислення і рефлексії досвіду, обговорення учнями 

спостережень, пов’язаних з його набуттям. 

Основні питання, що обговорюються на цьому етапі: «Що ми робимо? Що 

відбувається під час цього процесу? Що плануємо і чого реально 

досягаємо?». Ці питання породжують нові, характер яких вже не 

рефлексивний, а концептуалізуючий. 

Результативність такого обговорення буде максимальною, якщо 

виконується «правило трикутника»: для кожного учня однаково важливими 

мають бути три компоненти − тема, група, в якій він працює, і він сам. 

Порушення цього правила спричинює зсув уваги на якийсь один аспект і 

негативно впливає на результативність обговорення. 

Третя стадія циклу − абстрактна концептуалізація. Саме на цьому етапі 

виникає можливість конструювання, прирощення і привласнення знання. 

Учні шукають місточок для переходу від реальних ситуацій власної 

практики до узагальнених умовиводів і закономірностей. Ефективність 

цього процесу підвищується завдяки взаємодії учнів, тобто їх спільному 

просуванню в одному напрямі з метою реалізації своїх власних потреб. 

Результати взаємодії на цьому етапі відображаються у вигляді висновків, 

зроблених учнями завдяки спільній рефлексії. Як результат такої рефлексії 

виникає унікальне знання, цінність якого полягає не в інформативності його 

змісту, а в його творчому характері. 

Крім того, як один зі способів пояснення пережитого досвіду, учням також 

можуть бути запропоновані теорії, теоретичні положення, що пояснюють 

обговорювані питання. Це в жодній мірі не означає підміну особистих 

висновків устояними концепціями, радше пропоновані теорії допомагають 

учням до кінця сформулювати й усвідомити власні умовиводи. 

На заключному етапі циклу особливого значення має можливість перевірки 

сформульованих висновків, тобто повернення з області абстрактної теорії в 

область реальної практики. Це можливе, наприклад, шляхом виконання 

яких-небудь навчальних завдань на застосування вже нового знання або 

моделювання нових ситуацій. Найчастіше ця перевірка відбувається в 

процесі відповідної практики і зрештою призводить до набуття нового 

конкретного досвіду, що стає початком нового циклу навчання. Іноді стадія 



активного експериментування може не бути присутньою безпосередньо в 

ході занять, а «відбутися» вже після їх закінчення, у наступній освітній чи 

іншій діяльності учнів . 

Таким чином, суть інтерактивного навчання полягає у тім, що навчальний 

процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів. 

Це − співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у 

співпраці) де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами 

навчання та розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що 

вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання 

передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне розв’язанняння проблеми на основі аналізу обставин та відповідної 

ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і умінь, виробленню 

цінностей, створенню 71 атмосфери співробітництва, взаємодії, дозволяє 

педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. 

Невипадково ініціаторами поширення інтерактивного навчання в Україні 

виступили вчені, викладачі і методисти, пов’язані з вивченням і 

викладанням суспільних дисциплін [55,190]: права, економіки, 

громадянської освіти, де традиційні методи навчання не можуть 

забезпечити реалізацію сучасних завдань освіти. Більшість з них є 

прибічниками навчання, яке засноване на зацікавленості та задоволеності 

усіх учасників педагогічного процесу. Такі умови оптимально можно 

реалізувати, коли навчання проходить у форматі суб’єкт − суб’єктної 

взаємодії. У такому процесі учні самі працюють над навчальним завданням, 

а роль учитель суттєво змінюється − він стає координатором освітньої 

діяльності. Учитель спрямовує діяльність учнів, допомагає їм розробити 

стратегію пошуку, консультує їх з проблемних питань, контролює при 

необхідності проміжні етапи роботи групи. Розв’язуючи спільно поставлене 

завдання, група здійснює співробітництво, співтворчість. Йде обмін 

знаннями, ідеями, змінюється психологічна атмосфера. У групі навіть 

«слабкі» учні не комплексують, теж починають брати активну участь в 

обговоренні і вирішенні поставлених завдань. У ході колективного 

обговорення діти вчаться чути один одного. З кожною навчальною задачею 

вони вдосконалюють свою тактику пізнавального пошуку. Вони самі 

створюють свою формулу успіху. Колективний розум здатний розв’язати 

багато проблем швидше й ефективніше. 

Вкажемо, що саме таке навчання відповідає вимогам особистісно 

орієнтованого підходу, оскільки воно, як і вимагає насамперед цей підхід, 

ставить у центр навчально-виховного процесу учня, прагнучи максимально 



задовольнити його освітні потреби і створити умови для його всебічного 

розвитку. 

Згідно з принципами особистісно орієнтованого підходу, становлення 

особистості, яке відбувається у процесі інтерактивного навчання, вимагає 

дотримання таких умов: 

- створення позитивної атмосфери у навчанні; 

- рівноправність, партнерство вчителя і учнів, відчуття рівного серед рівних; 

- забезпечення підтримки і сприяння в колективі учнів для досягнення 

спільних цілей; 

- усвідомлення особистістю цінності колективної пізнавальної діяльності; 

- можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша; 

- перетворення учителя з контролера на консультанта, організатора, 

старшого товариша. 

В умовах такого навчання можлива послідовна та ефективна реалізація 

іншого важливого сучасного підходу до навчання − діяльнісного. Інтеракція 

дозволяє уникнути одноманітності освітнього середовища і монотонності 

навчального процесу, створює умови для зміни видів роботи. Обов’язкове 

поєднання різних видів діяльності та їхня координація є необхідною умовою  

виникнення в учня здатності до реалізації різноманітних видів діяльності, а 

відповідно і нових пізнавальних потреб. Множинність видів діяльності, а 

головне – переходи між різними по типу регламентації і типу 

відповідальності видами діяльності, створюють умови для розвитку у дітей 

здатностей формулювати власну мету, співвідносити поставлену мету і 

умови її досягнення, будувати програму дій відповідно до власних 

можливостей; розрізняти види відповідальності всередині власної 

навчальної роботи, що є умовою формування навчальної самостійності 

учнів. 

Нагромаджений вже сьогодні в Україні та за кордоном сучасний досвід 

переконливо свідчить, що використання основних принципів і підходів в 

освітньому процесі «Я-концепції» сприяє інтенсифікації та оптимізації 

процессу учіння. Воно дозволяє учням: 

- зробити засвоєння знань більш доступним; 

- навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити 

свою точку зору, аргументувати й дискутувати; 



- навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; 

- моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний 

досвід шляхом включення в різні життєві ситуації і переживати їх; 

- вчитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в 

ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до 

діалогу; 

- аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу; 

- знаходити спільне розв’язання проблеми; 

- розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання 

творчих робіт. 

Із викладеного матеріалу слідує, що інтерактивні методи дозволяють 

реалізувати посилену педагогічну взаємодію, взаємовплив учасників 

педагогічного процесу крізь призму власної індивідуальності кожного 

субєкта, його особистого досвіду та вже набутих знань і життєдіяльності.  

Інтерактивне навчання - це процес інтенсивної, міжсуб’єктної комунікації 

вчителя і учнів, де вчитель виступає в ролі суб’єкта власної професійної 

діяльності, а учень працює в позиції суб’єкта освітньої діяльності, 

Інтерактивна педагогічна взаємодія характеризується високим ступенем 

інтенсивності спілкування її учасників, їх комунікації, обміну діяльностями, 

зміною і різноманітністю її видів, форм і прийомів, цілеспрямованою 

рефлексією учасниками діяльності і взаємодії, що відбулася. Інтерактивна 

педагогічна взаємодія, реалізація інтерактивних педагогічних методів 

спрямовані на зміну, вдосконалення моделей поведінки і діяльності 

учасників педагогічного процесу. 

З огляду на викладене, можна зробити заключення, що "Я-концепція", 

як сукупність всіх уявлень індивіда про себе, що виявляється в самооцінці, 

почутті поваги до себе, рівні домагань, доречно використовувати у процесі 

інноваційної освітньої діяльності як у ЗВО при підготовці майбутніх 

вчителів, так і ними при розробці та впровадженні інноваційних технологій 

в освітньому процесі початкової школи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛОСАРІЙ 
 

Відкрите навчання – спосіб організації навчально-виховної роботи в 

школах (здебільшого початкових), який передбачає відмову від класно - 

урочної системи і оцінювання успішності на основі заданих норм, гнучку, 

відкриту організацію навчального простору, змінний склад навчальних груп, 

вільний вибір учнем видів і способів навчальної роботи. Відкрите навчання 

сприяє формуванню позитивної мотивації дітей, емоційно насиченої атмосфери 

взаємин учителів і учнів. 

 Виховання – це цілеспрямоване управління процесом розвитку учня з 

метою формування в нього почуттів совісті, честі, людяності, правдивості та 

інших рис характеру, які визначатимуть особистість школяра як майбутнього 

свідомого громадянина незалежної України. Іншими словами, виховання – 

цілеспрямована система впливів на особистість з метою вироблення в ній 

бажаних вихователю якостей (духовних, моральних, етичних, естетичних, 

трудових, фізичних, громадянських, сімейних та інших), які є основою 

підготовки особистості до життя, засвоєння нею досвіду попередніх поколінь і 

нових підходів до подальшого розвитку суспільства і суспільних відносин.  

Виховна система – умовно об’єднаний комплекс виховних цілей, людей, 

що реалізують їх у процесі цілеспрямованої діяльності, відносин між її 

учасниками, освоєного середовища й управлінської діяльності із забезпечення 

життєздатності цієї системи. 

Виховний ідеал – уява про ідеального вихованця і образ ідеальної 

особистості, яка досягла високого ступеня гармонії у фізичному, моральному, 

соціальному, інтелектуальному та естетичному розвитку. Виховний ідеал тісно 

зв’язаний із світоглядом, релігією і мораллю.  

Виховні цілі – цілі, що відповідають формуванню соціальних і 

особистісних якостей, а також ціннісно–смислових ставлень людини до 

навколишнього світу і до самої себе. 

Вчення — сукупність знань у конкретній галузі, те, що вивчають, або те, 

чому навчають: теорії, доктрини, концепції тощо. Кожне вчення як правило має 

усний і письмовий складники. У більшості вчень важливе місце відводиться 

особі вчителя, тобто людині, яка  володіє знаннями і передає їх іншим. 

Готовність учителя до професійної педагогічної діяльності  трактується 

як сукупність особистісних, психологічних і професійних особливостей 

учителя, що передбачають професійну придатність, відповідну науково-

теоретичну та практичну підготовку 

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – особливий 

особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно–

ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними 

способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і 

рефлексії. 

Гуманність – морально–психологічні почуття любові до дітей, повага до 

їхньої гідності. Гуманність реалізується в процесі спілкування та діяльності 

через сприйняття, допомогу, співучасть, підтримку. 

Гуманізація педагогічного процесу – концепція, основу якої становить 

ідея побудови педагогічної системи на принципах гуманізму з метою створення 
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найсприятливіших умов для повноцінного розвитку дитини. Гуманістична 

педагогіка передбачає диференціацію та індивідуалізацію навчання й 

виховання на основі активізації творчого саморозвитку особистості. 

Гуманістична освіта – освітні системи і концепції, які базуються на 

цінностях гуманізації і гуманітаризації освіти. 

Гуманістична педагогіка – напрям у сучасній теорії і практиці 

виховання, що виник як педагогічне втілення ідей гуманістичної психології. 

Головною метою виховання в гуманістичній педагогіці є самоактуалізація 

особистості. 

Гуманістична психологія – напрям у сучасній зарубіжній психології, 

предметом якого є цілісне вивчення людини в її вищих, специфічних лише для 

неї виявах, зокрема розвиток і самоактуалізація особистості, її цінності, любов, 

творчість, відповідальність, свобода тощо.  

Гуманітаризація освіти – одна з основних тенденцій розвитку освіти в 

сучасному світі. Відображає зростання ролі і значення людських відносин, 

взаємного прийняття учасників навчального процесу для успішності освіти 

загалом. 

Демократизація педагогічного процесу – впровадження в педагогічну 

систему принципів демократії, надання свободи творчості педагогу і більших 

можливостей вихованцям. 

Дефініція (від лат. definitio) - роз’яснення чи витлумачення значення 

(сенсу) терміна чи поняття. Метою введення означеного терміна може бути 

необхідність розширення поняттєвого словника, усунення двозначності, 

необхідність уточнення терміна чи його теоретичне роз’яснення. 

Диверсифікація системи освіти – процес розширення системи освіти за 

рахунок зростання кількості типів і видів навчальних закладів. 

Дидактична система – сукупність елементів (мета, дидактичні 

принципи, зміст, форми організації і методи навчання), що утворюють єдину 

цілісну функціональну структуру, орієнтовану на досягнення цілей навчання. 

Дидактичні принципи – це вихідні положення, які визначають зміст, 

організаційні форми і методи навчального процесу відповідно до загальних 

цілей і закономірностей. Принципи визначають нормативні основи навчання, 

взятого у конкретно-історичному вигляді. Структура дидактичних принципів 

обумовлена структурою законів і закономірностей навчання. 

Дидактичне програмування – один із підходів до конструювання 

освітніх процесів і систем, зв’язаний з поетапним визначенням необхідної 

інформації, елементарних процедур її засвоєння і контролю. Особливого 

поширення набуває у зв’язку із упровадженням комп’ютерів і навчальних 

пристроїв. 

Диференціація освіти – процес у сучасній освіті, що забезпечує 

різноманітність форм навчання, які дають змогу максимально враховувати 

індивідуальні можливості, інтереси, нахили, ціннісні та професійні орієнтації 

тих, хто навчається, базується на прийнятті психологічних відмінностей між 

індивідами і групами людей (за статтю, віком, соціальною належністю тощо). 

Діагностика інноваційної діяльності педагога – сукупність способів 

вивчення й оцінювання професійної готовності педагога до реалізації 

інноваційної діяльності. 



Духовність – спрямованість людини до високої мети, ідеалів, гармонії, 

яка проявляється у внутрішньому світі особистості, її моральності, 

розвиненості інтелектуальних ї емоційних запитів, пошуках сенсів життя, 

прагненні оволодіти національними і загальнолюдськими цінностями та 

самовдосконаленості. Духовність є відносно самостійною формою свідомості і 

діяльності людини, а неповторність життєвого шляху визначає особливості 

духовного світу особистості.  

Експеримент – метод дослідження, що передбачає виокремлення 

суттєвих факторів, які впливають на результати педагогічної діяльності, дає 

змогу варіювати ними задля досягнення оптимальних результатів; 

контрольована педагогічна діяльність, спрямована на створення та апробування 

нових технологій навчання й виховання, розвитку дітей, управління навчально–

виховним закладом. 

Експериментальні школи – навчально–виховні заклади, призначені для 

обґрунтування, розроблення або перевірки нових педагогічних ідей, вивчення 

практичного досвіду педагогів.  

Знання – це систематизовані наукові та загальнолюдські факти, які 

засвоюються на основі свідомості і підтверджуються реальною практичною 

діяльністю особистості. 

Ідентичність (лат. identicus - однаковий) - усвідомлена індивідом 

самототожність; потреба юнаків і дівчат зайняти внутрішню позицію дорослої 

людини, усвідомити своє місце в суспільстві, зрозуміти себе і свої можливості.  

Індивідуальна часова трансспектива - форма часової інтеграції психіки 

людини, яка виявляється співвідношенням у свідомості минулого, майбутнього і 

теперішнього часових етапів людського життя. 

Індивідуальність - неповторне, унікальне поєднання особливостей і рис 

людини, що зумовлює її несхожість на інших людей. 

Інноваційна діяльність - це процес унесення змін у традиційну систему, 

створення та використання інтелектуального продукту, доведення нових ідей 

до реалізації  у вигляді готового товару, або послуг. 

 Інноваційна освітня діяльність – це процес унесення якісно нових 

елементів в освіту. Цей вид діяльності характеризується вищим ступенем 

творчої діяльності учасників освітнього процесу. 

Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і 

практикою розробки й використання сучасних нових інформаційних 

технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і 

виховання. Головною функцією процесу інформатизації освіти є зміна мети і 

змісту навчання. Технологічне переоснащення навчального процесу, поява 

нових методів і організаційних форм навчання – це лише похідні, що 

забезпечують досягнення поставленої мети. 

Метод – (від грец. μέθοδος “методос”, що дослівно означає “шлях до 

чогось”) – це шлях дослідження, спосіб викладу; засіб пізнання, дослідження 

явищ природи та суспільного життя; засіб досягнення якої-небудь мети, 

розв’язання певного завдання. Це спосіб досягнення мети, певним чином 

упорядкована діяльність. До змісту методу входить низка прийомів, за 

допомогою яких людина пізнає чи практично освоює світ. 



Методи навчання - це такі способи взаємозв’язаної діяльності тих, хто 

навчає і тих, хто навчається, які дають можливість останнім оволодівати 

соціальним досвідом і переосмислювати власний, сприяють визначенню 

найбільш ефективних, у конкретних умовах, способів управління навчально-

пізнавальною діяльністю вихованців, спрямованою на досягнення мети. 

Методика - сукупність взаємозв'язаних способів і прийомів доцільного 

виконання будь-якої роботи; вчення про методи викладання певної науки, 

предмета. 

Мето́дика навчання (від грец. μέθοδος - «шлях через») окремої 

навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою 

окрему теорію навчання (дидактику). Методику навчання окремого предмета  

розглядають як спосіб організації практичної та теоретичної діяльності 

учасників навчання, зумовлений закономірностями й особливостями змісту 

навчального предмета.    У більш вузькому значенні термін методика навчання 

застосовується для означення вчення про методи навчання. Таке вчення може 

бути як загальним, що стосується загальної теорії навчання (дидактики), так і 

таким, що стосується тільки конкретної навчальної дисципліни.  

Методологія – система принципів і способів організації теоретичної і 

практичної діяльності людини, а також вчення про цю систему. Методологія – 

це наука, спрямована на створення програм, планів, схем, систем, методів, 

форм, засобів і подій, що уможливлюють цілеспрямоване та ефективне 

теоретичне пізнання й практичне перетворення світу. Методологію умовно 

поділяють на два основних види: методологію теоретичного пізнання та 

методологію практики. 

Методологія педагогіки - система знань про основи і структуру 

педагогічної теорії, про головні підходи до вивчення педагогічних явищ і 

процесів, про методи і способи отримання знань, які правдиво відображають 

постійно мінливу педагогічну дійсність. 

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес 

фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який 

визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно 

задовольняти свої потреби. Мотивація - це те, що знаходиться в людини 

«всередині». Якщо людина мотивована, її задоволення від роботи може призвести 

до якісного результату. Професійна мотивація – це те, заради чого людина діє, до 

чого вона готова, прагне, на що налаштована, заради чого розвиває свої 

професійні здібності. 

Наявність мотивів професійної діяльності розглядається як один із 

критеріїв готовності до педагогічної діяльності майбутніх педагогів. Суттєвий 

уплив на формування професійної мотивації студентів має адекватна самооцінка 

власної готовності до педагогічної діяльності. 

Навчання – це  цілеспрямована діяльність учителів і учнів, за якої школярі 

під керівництвом учителя, або самостійно здобувають знання, уміння, навички, 

формується світогляд, розвиваються їхні пізнавальні й творчі сили. 

 Навички – це певна система вправ, що дозволяє виконувати фізичну або 

теоретичну працю на основі певних знань. 

Наука – це соціально-значуща сфера і невід’ємний складник загальної 

людської діяльності, функцією якої є вироблення й використання теоретично 
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систематизованих знань про природу, суспільство і процес мислення, яка 

неперервно розвивається. Основна мета науки – пізнання реально існуючого 

світу і оптимальна взаємодія з природним середовищем для отримання 

потрібних суспільству результатів. У самому загальному випадку науку слід 

уважати складовою частиною культури суспільства і виступає вона як форма 

суспільної свідомості. Часто термін наука вживають і для позначення окремої 

галузі наукових досліджень. 

 Наукове знання розкриває суть, взаємозв’язок і причини виникнення явищ 

і прогнозує їхній подальший розвиток. Воно принципово відрізняється від 

беззастережного сприйняття та бездумного визнання істини. Знання виражаються 

в уявленнях, судженнях, поняттях. правилах і винятках, умовиводах, концепціях, 

теоріях, законах і закономірностях процесів і явищ. Знання матеріалізуються в 

мові, технічних пристроях, виробництві, вони перетворюються в переконання, 

стають керівництвом до практичних дій. Знання стають складовою частиною 

світогляду людини, визначають її ставлення до дійсності, формують моральні 

погляди, переконання та характер особистості. 

 Наукове дослідження – форма існування науки. Розвиток науки 

починається із збору інформації, вивчення і систематизації фактів, 

узагальнення і розкриття окремих закономірностей, створення логічної 

наукової теорії щодо об’єкта, процесу або явища, які вивчаються. Діалектика 

пізнання передбачає різні форми дослідницької діяльності, які умовно можна 

розділити на інформаційний і науковий пошук. Указаним формам 

відповідають два рівні наукового пізнання: емпіричний, на якому відбувається 

накопичення даних, і теоретичний, на якому вони узагальнюються, а на 

вищому ступені розвитку навіть синтезуються в нову наукову теорію. 

 Загалом усі дослідження прийнято ділити на фундаментальні і прикладні, 

хоча на практиці чіткого поділу не існує. Під фундаментальними розуміють 

такі дослідження, які спрямовані на пошук нових знань без чіткої орієнтації їх 

результатів на швидке практичне використання. Прикладні дослідження 

завжди орієнтовані на отримання нових знань з урахуванням можливості їх 

практичного використання, тобто вони спрямовані на створення 

безпосереднього виробу чи технології. Інколи серед наукових досліджень в 

окрему групу виділяють дослідно-конструкторські роботи, які проводяться 

шляхом використання фундаментальних або прикладних досліджень для 

створення нових або удосконалення існуючих виробів чи технологій. 

Фундаментальні науки з допомогою спеціальних досліджень виробляють нові 

знання, а прикладні – відповідають за конкретні рішення. У самому загальному 

випадку, різниця між знаннями і рішеннями полягає в тому, що знання – 

пояснюють, рішення – перетворюють. 

 Наукова школа - не формальне, творче об’єднання дослідників, що 

сформувалося під егідою визнаного вченого-лідера. Наукова школа займається 

активною дослідницькою роботою в актуальному напрямі й об’єднана ідеями, 

методиками, науковими традиціями, які неперервно розвиваються. У науковій 

школі висуваються ідеї, створюються нові теорії. 

Науковість навчання - один із основних дидактичних принципів, 

оволодіння яким сприяє формуванню в того, хто вчиться, наукових знань про 

природу, суспільство і психіку людини. Принцип науковості навчання вимагає, 



щоб до змісту освіти включалися тільки достовірні наукові факти й істини, 

визначальні наукові теорії, і не допускає їх спотворення. 

 Науково-технічна політика - різновид діяльності в організаційній сфері 

науки і виробництва, що складається з вибору критеріїв, принципів і цілей 

науково-технічної діяльності, а також розробки системи пріоритетів для їхнього 

досягнення й застосування; розробки планів і програм науково-дослідної 

діяльності, формування, оцінювання, контролю, розподілу і використання 

науково-технічного потенціалу та розподіл коштів на науково-технічні 

дослідження. Головна мета науково-технічної політики – ефективне і 

прогресивне функціонування науки і виробництва та їх ефективний уплив на 

життєтворчий процес усього суспільства. 

Науково-технічний продукт - практичний результат науково-дослідної 
роботи, який не завжди є повністю матеріалізований. Він є інтегрованим 

проявом результатів досліджень і формується як у фундаментальній, так і в 

прикладній науках. Науково-технічний продукт – дещо ширше поняття 
порівняно з виробом, хоча за певних умов він може трансформуватися у виріб, 

а коли задовольняє певні потреби споживача – то й у товар.  

 Компетенція - це суспільна норма, яка включає знання, уміння, навички, 
способи діяльності, певний досвід; базова якість індивідуума, що визначає ефективне 

або найкраще виконання ним деяких видів робіт або дій у певних ситуаціях 

Поняття «компетенція» відображає переважно соціальний бік діяльності 

суб’єкта й фіксує коло заданих ззовні цілей і способів діяльності. Знання,  досвід, 

подані як узагальнені поняття, що не стосуються конкретної особи, не є її 

особистісним надбанням. Зокрема, у професійній діяльності компетенція суб’єкта 

визначається посадовими обов’язками й посадовою інструкцією, а в системі освіти - 

цілями навчальної діяльності суб’єкта освіти і навчальним планом. 

В освітньому процесі компетенція  є характеристикою особистості.  в процесі 

засвоєння і рефлексії учня, перетворюючись у компетентність. У понятті 

«компетенція» закладено додаткову можливість подати освітні результати системно, 

що створює передумови для побудови чітких вимірників навчальних досягнень 

учнів. 

Ознакою компетенції є її специфічний предметний або загальнопредметний 

характер, що дає змогу визначити пріоритети сфери формування (освітні галузі, 

навчальні предмети, навчальні лінії тощо). 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність. 

 У психології поняття «компетентність» розглядають, як  психологічну якість, 

що означає силу і впевненість, втілюючи почуття особистої впевненості і корисності, 

що дає людині усвідомлення своєї здатності ефективно взаємодіяти з оточенням.  

Спершу терміни «компетентність» і «компетенція» як у наукових 

дослідженнях, так і в практиці роботи використовувалися як синоніми. Пізніше іх 

стали розрізняти: поняття «компетентність» стосується людини і передбачає аспекти 

поведінки, що стоять за компетентним виконанням роботи. Поняття «компетенція» 

стосується роботи, сфери професійної діяльності, в якій людина є компетентною. 

Отже, компетентність - це здатність особи розв’язувати певні завдання, а 



компетенція -  стандарти поведінки, які забезпечують цю здатність. 

Креатив (англ. сreative) - термін, що характеризує продукт діяльності 

людини, створеної способом, що відрізняється від аналогічних, новизною 

підходу, творчим рішенням. 

 Креативність (лат. creatio - створення)  – творчі можливості людини, що  

можуть виявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах 

діяльності, характеризувати особистість загалом чи її окремі сторони, продукти 

діяльності, процес їх створення. Суттю креативності вважається здатність 

виходити за рамки стереотипних асоціацій, загальноприйнятих понять. Уміння 

працювати з широким семантичним полем. 

Креативне (або творче) мислення — це нестандартний, оригінальний 

тип мислення, здатний привести до несподіваних рішень чи нових відкриттів. 

Воно потрібне у кожному виді діяльності, насамперед освітній. Креативність 

учителя доповнює його особистісну характеристику. Креативний учитель має 

високорозвинені творчі здібності, нестандартно працює над розв’язанням 

завдань педагогічного процесу.  

Критичне мислення - це науковий тип мислення, який використовується 

для розв'язання неординарних завдань, включає в себе загальне і предметне 

мислення, характеризується усвідомленістю, самостійністю, рефлексивністю, 

цілеспрямованістю, обґрунтованістю, контрольованістю та 

самоорганізованістю; це здатність людини чітко виділити проблему, яка 

потребує розв’язання, проаналізувати її та самостійно знайти розв'язок.  

Критичне мислення – мислення творче, що допомагає людині визначити власні 

пріоритети в особистому і професійному житті, передбачає прийняття  

індивідуальної відповідальності за зроблений вибір, підвищує рівень 

індивідуальної культури роботи з інформацією, формує уміння аналізувати і 

робити самостійні висновки, прогнозувати наслідки своїх рішень і відповідати 

за них, дозволяє розвивати культуру діалогу в спільній діяльності.  

Обдарованість – сукупність психічних  властивостей, що зумовлюють 

особливо успішне виконання тієї чи іншої діяльності. Вона складається і 

розвивається під упливом відповідної діяльності, в процесі виховання і 

навчання. У психології закріпилося вчення про два види загальної 

обдарованості: «актуальна» та набута — «потенційна». 

Освіта – це процес і результат засвоєння системи знань, умінь і навичок, 

а також світоглядних і морально-етичних ідей, які потрібні особистості для 

загальнолюдської та професійної діяльності. 

Освітня діяльність – це процес виховання і самовиховання, а також 

формування і поширення системи знань, умінь, навичок, які виробило людство, 

засвоєння моральних духовних цінностей, що є надбанням культури, 

формування самосвідомості людини та її загальнолюдських якостей. 

 Особистість – це індивід, наділений розумовими задатками, які 

розвиваються у процесі життя, навчання і діяльності, дають можливість 

сформувати певний світогляд школяра і виробити вміння відстоювати його у 

різних ситуаціях. 

  До основних компонентів навчально-виховного процесу відносять: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 - мета навчання  визначається умовами розвитку будівництва 

незалежної держави України та набутим досвідом у формуванні молодої 

особистості; 

 - завдання навчання випливають із мети навчання і дають змогу 

оволодівати знаннями, вміннями та навичками згідно з навчальними планами та 

програмами; 

 - зміст освіти (навчання) – це чітко окреслена система знань, умінь і 

навичок, якою повинен оволодіти учень упродовж усіх років навчання у школі; 

 - методи навчання – це основні шляхи, способи навчальної роботи 

вчителя й учнів, за яких формуються певні знання, вміння та навички; 

 - засоби навчання – це підручники, посібники, комп’ютери, навчаючі 

контролюючі машини, відповідні спортивні знаряддя, при допомозі яких учні 

одержують знання та удосконалюють навички; 

 - форма організації навчання  - це зовнішній вияв  узгодженої 

діяльності вчителя й учнів, яка здійснюється в певному порядку і режимі. 

 Педагогіка – наука про зміст, організацію, форми і методи 

цілеспрямованого процесу виховання молодих поколінь і дорослих людей. 

Педагогіка як наука складається з таких основних частин: дидактики або науки 

про освіту й навчання і теорії виховання.  

Педагогіка співробітництва – новаторський напрям у педагогіці, що 

розглядає дитину як активного суб’єкта спільної з педагогом діяльності, 

заснованої на реальному співробітництві, демократичних і творчих засадах. 

Педагогічна аксіологія – наука про сприйняття, освоєння та оцінювання 

нового у педагогіці. Основними її категоріями є педагогічне співтовариство, 

оцінювання та різновиди процесів освоєння нового, явища консерватизму і 

новаторства в педагогіці, особливості інноваційного середовища, готовність 

педагогічного співтовариства до сприйняття і оцінювання нового тощо. 

Педагогічна діагностика – комплекс засобів, методів, прийомів і правил 

виміру динаміки процесів і результатів навчально–виховної роботи. 

Педагогічна експертиза – сукупність процедур, необхідних для 

одержання колективної думки у формі експертного судження чи оцінки про 

педагогічний об’єкт, процес, явище (навчальний план, підручник тощо). 

Педагогічна імпровізація – знаходження педагогом під час навчально–

виховного процесу несподіваного педагогічного розв’язку і миттєве його 

втілення.  

Педагогічна інноватика – вчення про створення, оцінювання, освоєння і 

використання педагогічних новацій. 

Педагогічна інновація (нововведення) – сукупність нових професійно–

педагогічних дій педагога, спрямованих на розв’язання актуальних проблем 

виховання й навчання з позицій особистісно–орієнтованої освіти; цілісна 

теоретична, технологічна і методична концепція оновлення педагогічної 

діяльності, що забезпечує її вихід на якісно новий рівень; процес освоєння 

нового (засобу, методики, технології, програми тощо). 

Педагогічна кваліметрія – застосування методів загальної кваліметрії 

(кількісних оцінок якості об’єкта) в педагогіці під час кількісного оцінювання 

психолого–педагогічних і дидактичних об’єктів. Основним методом 

дослідження є метод групових експертних оцінок. 



Педагогічна концепція – спосіб розуміння, трактування педагогічних 

явищ; основний погляд на предмет педагогічної науки чи педагогічного явища; 

керівна ідея для їх систематичного висвітлення; система зв’язаних між собою, 

взаємозумовлених поглядів на сутність педагогічних явищ. 

Педагогічна компетентність — сукупність теоретичних знань, 

практичних умінь, навичок, ставлень, досвіду, особистісних якостей учителя, що 

дають змогу здійснювати пошукову, естетичну діяльність, самостійно здобувати 

нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу, 

приймати рішення. 

Педагогічна майстерність – високий рівень оволодіння педагогічною 

діяльністю; комплекс спеціальних знань, умінь і навичок, професійно важливих 

якостей особистості, що дають змогу педагогу ефективно організовувати 

навчально–пізнавальну діяльність тих, хто навчається, і здійснювати 

цілеспрямований педагогічний уплив і взаємодію. 

Педагогічна неологія – наука про створення нового у педагогіці. 

Основними категоріями педагогічної неології є нове у педагогіці, класифікація 

педагогічних нововведень, умови створення нового, критерії новизни, традиції і 

новаторство, етапи створення нового у педагогіці. 

Педагогічна праксеологія – наука про використання і застосування 

нового у педагогіці. Основними категоріями педагогічної праксіології є 

закономірності й різновиди впровадження, використання і застосування нового, 

оптимальна інноваційна діяльність. 

Педагогічна рефлексія – здатність педагога об’єктивно оцінити себе і 

свої вчинки, зрозуміти, як його сприймають у процесі педагогічного 

спілкування. 

Педагогічна система – педагогічна концепція і досвід її реалізації в 

педагогічну практику; еталонна модель, результати дії якої апробовані на 

соціальному рівні і мають свою специфіку; упорядкована сукупність 

взаємозв'язаних компонентів (засобів, методів і процесів), які характеризують у 

теоретичному плані всі складники педагогічної діяльності на певному етапі 

суспільного розвитку.  

Педагогічна творчість – прийняття і здійснення педагогом оптимальних 

нестандартних рішень у змінних умовах навчально–виховного процесу. 

Педагогічна теорія – логічне узагальнення педагогічного досвіду, 

практики виховання й навчання; система педагогічних ідей; наукове пояснення 

закономірностей педагогічної діяльності; сукупність положень педагогіки як 

науки. 

 Педагогічна техніка – елемент педагогічної технології; комплекс 

загальнопедагогічних і психологічних умінь педагога, що забезпечує володіння 

ним власним психофізіологічним станом, настроєм, емоціями, тілом, мовою й 

організацією педагогічно доцільного спілкування. 

Педагогічна технологія – своєрідна конкретизація методики, проєкт 

певної педагогічної системи, що реалізується на практиці; змістова техніка 

реалізації навчально–виховного процесу; закономірна педагогічна діяльність, 

яка реалізує науково–обгрунтований проєкт навчально–виховного процесу і 

має вищий рівень ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж 

традиційні методики навчання й виховання. 



Педагогічний вплив – уплив педагога на свідомість і поведінку, 

організацію життя й діяльності вихованців з метою формування у них певних 

якостей особистості та забезпечення успішного досягнення цілей. 

Педагогічний конфлікт – протиріччя між вихователем (вихователями) і 

вихованцем (вихованцями). Педагогічний конфлікт буває внутрішній 

(внутрішньо-особистісний) і зовнішній (міжособистісний і міжгруповий). 

Залежно від способу розв’язання виокремлюють продуктивні (конструктивні) і 

деструктивні конфлікти.  

Педагогічний такт – принцип міри, необхідний у процесі спілкування з 

дітьми. Визначається педагогічною майстерністю, досвідом, рівнем культури і 

особистісними якостями педагога. 

Педагогічні винаходи – перетворення, конструювання окремих 

елементів педагогічних систем, засобів, методів, умов навчання та виховання. 

Педагогічні відкриття – наймасштабніші новаторські педагогічні 

рішення, пов’язані з висуненням нових педагогічних ідей та їх утіленням у 

конкретній педагогічній системі. 

Педагогiчнi закони – це внутрiшнi i необхiднi, всезагальнi i суттєвi, 

стiйкi, повторюванi зв'язки (вiдношення) мiж педагогiчними явищами, якi 

зумовлюють їх необхiдне виявлення, розвиток та ефективнiсть процесiв 

виховання, навчання i розвитку. У педагогіці розрізняють закони динамічні і 

статичні. Динамічним законом називається такий, при якому вихідний 

(початковий) стан об'єкта однозначно визначає низку наступних його станів. 

Знаючи перше, можна передбачити інші. Статичним законом називається 

такий, при якому передбачається визначена можливість (імовірність) 

закладених тенденцій у зміні об'єкта або системи за певних заданих умов.  

Педагогічні закономірності – це впорядкованість педагогічних явищ, 

відносна сталість стійких, упливових чинників, систематичних зв’язків між 

об’єктами. Закономірності підкреслюють об’єктивно зумовлену послідовність 

явищ, у законі фіксується конкретний необхідний зв’язок між подіями, 

фактами. 

Педагогічні здібності – узагальнена сукупність індивідуально–

психологічних особливостей і професійно значущих якостей педагога, які 

забезпечують досягнення високих результатів у педагогічній діяльності. 

Розрізняють гностичні (вміння пізнавати й отримувати задоволення від 

пізнання), дидактичні (вміння пояснювати, передавати знання, навчати), 

комунікативні (вміння спілкуватись, співпрацювати), перцептивні (вміння 

проникати у внутрішній світ дитини, здатність до емпатії), прогностичні 

(вміння здійснювати педагогічне передбачення, прогнозувати результати 

взаємодії у педагогічній діяльності) та інші педагогічні здібності. 

Педагогiчнi факти – це найпростiшi, основнi елементи будь якої 

емпiричної науки. Вони являють собою iнформацiю про конкретний стан речей 

та подiй за певний проміжок часу.  

Педагог–фасилітатор – педагог, який працює в системі особистісно–

орієнтованої (гуманістичної) педагогіки і в роботі з дітьми сповідує відкритість 

власним думкам, переживанням, заохочення, довіру як вираження внутрішньої 

особистісної впевненості в можливостях і здібностях вихованців, «емпатичне 

розуміння» (бачення поведінки вихованця, його реакцій, дій, навичок).  



Педагогічний менеджмент – це комплекс принципів, методів, 

організаційних форм і технологічних прийомів управління освітнім процесом, 

спрямований на підвищення його ефективності. Педагогічний менеджмент 

опирається на надбання багатьох наук і враховує особливості діяльності 

освітнього закладу.  Основними в педагогічному менеджменті є психолого-

педагогічні, адміністративні та економічні методи впливу на особистість. 

 Педагогiчна теорiя – система науково-педагогiчних знань, яка описує i 

пояснює елементи реальної педагогiчної дiяльностi у навчальному закладi. 

Педагогiчна теорiя дає цiлiсне уявлення про закономiрностi та суттєвi 

характеристики процесiв та явищ. Складовими елементами педагогiчної теорiї є 

педагогiчнi iдеї, поняття, концепцiї, закономiрностi i принципи. На основi теорiї 

будується методика навчальновиховної дiяльностi 

Пізнáння - сукупність процесів, процедур і методів набуття знань 

про явища і закономірності об'єктивного світу. Пізнання є однією із 

найхарактерніших можливостей самореалізації людини, процесом особливої 

взаємодії між людиною і оточуючим її світом, результатом якої є знання. У 

пізнанні виділяють два рівні: чуттєве пізнання, здійснюється за 

допомогою  відчуття, сприйняття, уявлення (сенсуалізм), і раціональне 

пізнання, що протікає в поняттях, думках, висновках і фіксується 

в теоріях (раціоналізм).  

Принцип (лат. principium - початок, основа) - це твердження, яке 

сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. 

У повсякденному житті принципами називають внутрішні 

переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона 

керується в житті, в різних сферах діяльності. У науці принципи - це загальні 

вимоги до побудови теорії, сформульовані як первинне, що лежить в основі 

певної сукупності фактів. У педагогіці принципи визначають нормативні 

основи навчання, взятого у конкретно-історичному вигляді.  

Професійна компетентність - це базова характеристика діяльності 

спеціаліста; вона включає як змістовий (знання) так і процесуальний (уміння) 

компоненти і має головні суттєві ознаки, а саме: мобільність знань, гнучкість 

методів професійної діяльності і критичність мислення. На основі цього 

запроваджено розуміння професійно-педагогічної компетентності як складової 

багаторівневої, стійкої структури психічних рис педагога, що формуються 

внаслідок інтеграції досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, значу- 

щих для вчителя особистісних якостей. 

Професійна компетентність учителя - це сукупність його особистісних 

якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної 

майстерності, гармонійна інтеграція яких у педагогічній діяльності дає 

оптимальний результат. 

Рефлексія - це здатність людини до самопізнання, уміння аналізувати 

свої власні дії, вчинки, мотиви й зівставляти їх із суспільно значущими 

цінностями, а також діями та вчинками інших людей. Мета рефлексії – згадати, 

виявити й усвідомити основні компоненти діяльності: її зміст, тип, способи, 

проблеми, шляхи їх розв’язання, отримані результати тощо. 

Самоактуалізація – прагнення людини до найповнішого виявлення, 

розвитку і реалізації своїх особистісних можливостей. Самоактуалізація 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82


передбачає сприятливі соціально-історичні умови і відповідне виховання. 

Самоаналіз педагогічної діяльності – вивчення педагогом стану, 

результатів своєї професійної діяльності, встановлення причинно-наслідкових 

взаємозв’язків між елементами педагогічних явищ, визначення шляхів 

удосконалення навчання і виховання дітей. 

Самовдосконалення - систематична, послідовна праця особистості з 

удосконалення власних позитивних і усунення негативних якостей.  

Самовдосконалення стилю педагогічної діяльності вчителя початкових 

класів здійснюється за допомогою двох взаємозалежних нерозривних процесів - 

самоосвіти і самовиховання. 

Самовиховання – усвідомлювана діяльність людини, спрямована на 

самовдосконалення, вироблення власних позитивних якостей, звичок, 

переборення особистісних вад. Самовиховання стає можливим, коли 

особистість набуває здатності аналізувати свої дії, вчинки, усвідомлювати їхню 

мотивацію, ставити перед собою та узгоджувати суспільно значущі цілі з 

особистісно значущими. Самовиховання є проявом високого рівня 

саморегуляції особистості й виразно виступає на вищих ступенях процесу її 

морального розвитку.  

Самоконтроль – усвідомлена регуляція людиною власної поведінки й 

діяльності з метою забезпечення відповідності їх результатів поставленим 

цілям, вимогам, нормам, правилам, зразкам. Мета самоконтролю полягає як у 

попередженні, так і у виправленні допущених помилкових дій чи операцій.  

Самоосвіта – освіта, яка набувається в процесі самостійної роботи без 

проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному 

закладі. Самоосвіта є невід’ємною частиною систематичного навчання в 

стаціонарних закладах, сприяючи поглибленню, розширенню і більш міцному 

засвоєнню знань. 

Саморозвиток – процес активної, послідовної, прогресивної і 

незворотної якісної зміни психологічного статусу особистості. Можливий на 

певному ступені вікового розвитку, за сформованості механізмів саморегуляції. 

Свідомість – здатність людини пізнавати об’єктивні властивості 

предметів і явищ навколишнього світу, процесів, що відбуваються в ньому, 

планувати свої дії і передбачати їхні наслідки, регулювати взаємовідносини з 

природою і соціальною дійсністю за допомогою відчуттів і абстрактного 

мислення. Свідомість характеризується активністю, інтенціональністю 

(спрямованістю на предмет), здатністю до рефлексії, самоспостереженням, 

мотиваційно–ціннісним характером. Структурними елементами свідомості 

також є емоції, воля, самосвідомість та інтуїція.  

Світогляд – найбільш розвинена, вища форма самосвідомості, завдяки 

якій людина усвідомлює себе соціальною істотою, неповторною 

індивідуальністю, виробляючи систему поглядів на світ (природу, суспільство 

та закономірності їхнього розвитку), що виражають її ставлення до 

навколишньої дійсності. Свідомість формується під упливом соціальних умов, 

знань, життєвого досвіду, особливостей суспільного буття людини, емоційного 

сприйняття нею подій і явищ.  

Система цінностей - поняття теорії цінностей, яке означає сукупність 

загальноприйнятих людських думок про значення в їхньому житті речей й 



явищ, які зустрічаються в природі і суспільстві ("соціальна установка"). 

Людина та суспільство спираються на систему цінностей під час порівняння й 

вибору речей. 

Телекомунікаційні освітні технології – технології передачі, отримання 

й обробки освітньої інформації за допомогою глобальних комп’ютерних мереж. 

Термін наука має надзвичайно широке тлумачення, звичайно під цим 

терміном розуміють систематизовані знання та механізми становлення 

наукових теорій. Поняття наука включає в себе як діяльність з отримання 

нового знання, так і результат цієї діяльності – суму набутих на даний момент 

часу наукових знань. 

Уміння – це система набутих навичок на основі використання дій, які 

виконуються незалежно від свідомості особистості.  

Я-концепція - відносно стійка, більш-менш усвідомлена система уявлень 

особистості про себе, яка переживається нею як неповторна і є основою її 

самовизначення у світі, взаємодії з іншими людьми, ставленні до себе. 

Я-образ - результат усвідомлення глибинної суті людини, що дає змогу 

відрізнити себе від інших людей. 



Висновки 

На основі аналізу науково-педагогічної літератури, приходиться 

констатувати, що на відміну від розвинених країн світу і, насамперед країн 

ЄС, в незалежній Україні тривалий час не було законодавчо визначено 

необхідність і не окреслено вектори створення та розвитку національної 

інноваційної системи. Перші десять років незалежності були вкрай 

складними як в політичному та економічному вимірах, так і в освітньому 

просторі. Українська освіта в цей час прикладала великі зусилля, щоб 

відійти від вчорашньої радянської системи, примірялася до систем освіти 

Сполучених Штатів Америки, розвинених країн Європи (насамперед Англії 

і Німеччини), прагнула зберегти минулі здобутки і шукала власні шляхи 

розбудови національної системи освіти. Ретроспективний аналіз вказаної 

проблеми дозволяє зробити наступні висновки. 

1. Модель підготовки вчительських кадрів, що існувала до недавнього часу 

у вищій педагогічній школі України, була спрямована на передачу 

студентам певного обсягу знань, умінь і навичок, а тому неперервно втрачає 

свою актуальність і перспективність. Натомість виникає необхідність зміни 

стратегічних, глобальних цілей педагогічної освіти, перестановки акценту зі 

знань спеціаліста на його людські, особистісні якості, що постають водночас 

і як мета, і як засіб його підготовки до майбутньої професійної діяльності. В 

основу сучасної освітньої системи розвинені країни поступово закладають 

гуманістичний світогляд, який передбачає формування таких якостей 

особистості, як усвідомлення природи і людини у їх єдності, відмова від 

авторитарного, міфологічного стилю мислення, терпимість до людей з 

іншими поглядами, нахил до компромісу, уважне ставлення до інших 

культур, цінностей, думок, вірувань. 

2. Євроінтеграційна політика, яку проводить Україна в останні десятиліття, 

спонукає освітню систему впроваджувати організаційні і педагогічні ідеї та 

стандарти Болонського і Копенгагенського процесу в національне освітнє 

середовище, ставить перед вищою освітою цілий ряд абсолютно нових 

вимог у підготовці педагогів, в тому числі і вчителів початкових класів. В 

контексті Концепції «Нова Українська школа» та інституційних 

документів, прийнятих на її виконання, українська система освіти націлена 

на реалізацію всіх основних понять Європейського виміру освіти, 

навчально-виховний процес перетворити в освітній і здійснювати його на 

основі інноваційних технологій і суб’єкт-суб’єктної взаємодії всіх 

учасників. 



Основна стратегія закладів вищої освіти має перенести увагу на розвиток 

особистості студента у цілому. Реалізація цього завдання передбачає низку 

конкретних дій, спрямованих на те, щоб підпорядкувати весь зміст вищої 

освіти, всі дії викладачів ЗВО на розвиток професійних і суспільних якостей 

особистості майбутнього вчителя, як найвищої мети освітнього процесу. 

3. Аналіз стану підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності у 

закладах вищої освіти дозволяє зробити висновок, що нагального 

вирішення потребують питання реалізації компетентнісної парадигми і 

застосування інноваційних підходів, як до підготовки учителів, так і до 

сутності їх майбутньої освітньої діяльності в школі, що проявляється в 

різних напрямах внутрішньої і зовнішньої диверсифікації середньої і вищої 

освіти, формування нових місії і змісту на всіх освітніх рівнях, розробки 

нової системи вимірювання й оцінювання результатів підготовки майбутніх 

учителів. Відповідно змінюються вимоги до освіти – вона з часом стає більш 

гнучкою, доступною і прикладною, концентрується на тому, як навчити 

критично мислити, аналізувати, творити, генерувати нові ідеї та знаходити 

рішення у складних практичних вимірах. 

4. Реалізація інноваційно-гуманістичної спрямованості та перехід на нову 

компетентнісну модель освіти виключать пасивну роль учасників та 

створять умови для запровадження суб'єкт-суб'єктної моделі взаємодії в 

освітньому процесі, оскільки тільки активна позиція в одержанні потрібних 

знань дозволить сформувати перехід від простого засвоєння і накопичення 

інформації до науково-обгрунтованого засвоєння та управління знаннями, 

навчить зреалізовувати індивідуальну траєкторію освіти. 

5. Показано, що в умовах реформування та розбудови національної системи 

освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність всіх освітніх 

закладів (ЗЗСО і ЗВО), яка характеризується системним 

експериментуванням, розробкою нових, апробацією відомих та 

застосуванням ефективних інновацій в освітньому процесі. Розкрито 

генезис розвитку та суть понять: інноваційна освітня діяльність, інноваційні 

педагогічні технології, умови їх запровадження в освітній процес. 

Показано, що інноваційна педагогічна технологія повинна відповідати 

основним критеріям технологічності: системності (наявність логіки 

процесу, взаємозв’язку частин, цілісність), керованості (можливість 

діагностики досягнення цілей, планування процесу навчання), ефективності 

(технологія повинна вибиратись відповідно до результатів і оптимальних 

затрат, гарантувати досягнення певного стандарту навчання), 



відтворюваності (можливості застосування в інших однотипних навчальних 

закладах іншими суб’єктами). 

6. Одним із найважливіших завдань сучасного освітнього процесу стає 

розкриття особистісного потенціалу в кожного, хто вчиться, його 

спрямованість на виховання і розвиток цілісної особистості, яка в 

подальшому стає активним та свідомим суб’єктом демократичного 

суспільства. Реалізація цього завдання може ефективно забезпечуватися у 

контексті особистісно орієнтованої освіти, коли людина визнається 

найвищою цінністю, враховуються її неповторності та індивідуальності. 

Тільки сучасна інноваційна освітня система у змозі забезпечити сприятливі 

умови для розвитку і виховання як майбутніх учителів, та і учнів, яких вони 

в майбутньому будуть навчати. 

7. Показано, що однією із передумов ефективного застосування 

інноваційних технологій в освітньому процесі ЗВО і ЗЗСО є розвиток у тих, 

хто вчиться самосвідомості та виховання позитивної налаштованості до 

себе, своєї діяльності та й світу в цілому. В останні роки в освітній практиці 

з метою активізації процесу засвоєння новітніх знань та інноваційних 

технологій, широко використовуються ідеї психолого-педагогічної “Я- 

концепції“. Основні ідеї і принципи якої скеровані на створення динамічної 

системи усвідомлення людини про свої природні, інтелектуальні, фізичні 

та набуті в освітньому процесі властивості; це самооцінка та суб'єктивне 

сприйняття, що характеризують вплив на власну особистість зовнішніх 

факторів. Вказана система понять формується під впливом процесу 

пізнання та досвіду в кожного індивіда і становить основу вищої 

саморегуляції людини, на базі якої вона будує власну освітню траєкторію та 

практично всі стосунки з оточуючими людьми і навколишнім світом. 

Важлива функція “Я-концепції“ – забезпечення внутрішньої узгодженості 

людини себе із собою, відносної сталості її поведінки, незважаючи на 

безперервний тиск проблемного світу. Розвиток особистості в усіх її 

окультурених формах (спілкування, поведінка, діяльність, вчинок) 

перебуває під визначальним ситуативним впливом “Я-концепції“. Водночас 

і вона, структуруючись, інтегруючись та ускладнюючись з віком, 

формується під дією життя кожної людини, найперше у системі дитячо – 

батьківських та учнівсько-шкільних взаємостосунків. 

“Я-концепція“ набуває активної ролі, насамперед в початковій школі, 

впливаючи на інтерпретацію соціального і власного пізнавального досвіду 

учнів молодшого шкільного віку, на цілі і завдання, які вони ставлять перед 

собою, на відповідну систему очікувань, прогнозів майбутнього, оцінку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


своїх досягнень, а відтак на повнофункціональне самостановлення та 

самоутвердження особистості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТКИ 

Визначення "Я-концепції" у дітей 5-6 років 

Мета: виявити рівень сформованості «Я-концепції». 

 Дана методика дозволяє виявити індивідуальні уявлення випробуваних 

про обговорювані якостях і оцінити міру адекватності їх уявлення про себе. 

 Методика включає в себе поєднання стандартного набору так званих 

шкал самооцінки (по Дембо) і бесіди з випробуваним про кожну з характеристик, 

за якими йому доведеться оцінювати себе. 

 Бесіда проводиться за типом клінічної, але обов'язково включає п'ять 

стандартних запитань: 

1. Що ти найбільше на світі любиш? Що взагалі ти любиш, що тобі подобається? 

2. Чого ти найбільше на світі не любиш? Чого ти не любиш, що тобі не 

подобається? 

3. Уяви собі людину, яка б тобі так подобався, що ти хотів би бути таким, як він, 

хотів би бути схожий на нього. Який це людина? Яким би ти хотів бути? На кого 

б ти хотів бути схожий? 

4. Уяви собі людину, яка б тобі так не подобався, що ти ні за що не хотів би бути 

таким, як він, не хотів би бути на нього схожий. Який це людина? Яким би ти не 

хотів бути? На кого б ти не хотів бути схожий? 

5. Що ти можеш розповісти про себе? Який ти сам? 

 Після бесіди дітям пред'являються шкали Дембо з характеристиками, 

названими дітьми у відповідях на питання 3, 4, 5 і стандартний набір ( «хороший 

- поганий», «добрий - злий», «розумний - дурний», «сильний - слабкий», ( « 

сміливий - боягузливий »,« кращий учень - найгірший учень »,« самий старанний 

- самий недбалий »). 

 

 

 



Інструкція до тесту 

 Інструкція до шкал Дембо звучить наступним чином: «Тут розташовані 

всі люди на світі - від найрозумніших до найбезглуздіших (супроводжується 

рухом руки вздовж відрізка зверху внизу), від найдурніших, до найрозумніших 

(рух уздовж відрізка від низу до верху). На самому верху знаходяться 

найрозумніші люди на світі, в самому внизу - найдурніші, посередині середні. Де 

ти серед всіх цих людей? Познач своє місце ». 

 Після того, як дитина робить позначку, його запитують: «ти такий 

насправді чи хотів би бути таким? Відзнач, який ти насправді і яким хотів би бути 

». 

 Аналогічне дослідження повторюється по всіх шкалах. Розповіді дітей 

про себе зіставляються з їх самооцінкою по циклам Дембо. 

Аналіз результатів тесту 

 В результаті експериментатор виявляє рівень сформованості «Я-

концепції» випробовуваних, використовуючи такі критерії: 

 Дитина відповідає короткою розповіддю про себе, який кваліфікується як 

вербальна експлікація «Я-концепції» (відповіді типу: «я - хороший»). 

 Дитина відповідає про себе «самокритично» (типу: «я - нормальний, 

середній .»). Самокритичні діти, як правило починають з ідеальною самооцінки і 

лише потім, на прохання експериментатора, відзначають реальну. 

 Діти, які виявляють «Я-концепцію», спочатку позначають реальну 

самооцінку, а потім, на прохання експериментатора, ідеальну. Самооцінка цих 

дітей і розповідь про себе повинні змістовно збігатися. 

 Присудження собі максимально високих балів за всіма шкалами на 

відміну від оцінювання себе проміжними балами і диференційовано свідчить про 

нездатність дітей до самооцінки. 

 

 



Тестові завдання на виявлення рівня професійної компетентності 

учителів початкових класів 
 

Психологія 

  

1. Провідний вид діяльності дитини молодшого шкільного віку: 

а) емоційна діяльність 

б) самостійна діяльність 

в) ігрова діяльність 

г) навчальна діяльність 

 

2.  Визначте ряд, в якому вказані лише психічні процеси: 

а) сприйняття, пам’ять, втома, напруження, стреси, почуття 

б) уява, мислення, збудження, пристрасті, прийняття рішень 

в) обдарованість, характер, натхнення, мова, рівень домагань 

г) немає правильної відповіді. 

 

 

3. У  дитини молодшого шкільного віку переважає мислення: 

а) наочно-образне 

б) конкретне 

в) понятійне (науково-теоретичне) 

г) абстрактне 

 

4. Основною умовою цілеспрямованого впливу на особистість дитини є: 

а) правильне сприймання вчителем особистості дитини 

б) спеціальна організація провідного виду діяльності 

в) уміння враховувати основні потреби дитини- 

г) враховувати особистісні якості учня в організації діяльності 

 

5. Задатки – це: 

а) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів 

проявляються на певному етапі життя 

б) вроджені анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, мозку, органів 

почуттів і руху 

г) знання, уміння, навички 

в) набуті природні потенції розвитку певних психічних процесів   

 

6. Назвіть 2  типові ознаки булінгу (цькування): 

а) систематичність  діяння 

б) асоціальність у поведінці 

в) чітко виражена агресивність 

г) наявність сторін - кривдник , потерпілий, спостерігачі  

 



7. Високий рівень розвитку здібностей, передусім спеціальних, тобто таких, 

які дають змогу успішно виконувати певну діяльність: літературну, 

музичну, сценічну тощо це: 

 

а) обдарованість 

б) талановитість 

в) геніальність 

г) інтелект 

 

8. Назвіть одне із понять кризи семи років: 

а) манірність поведінки — дитина увесь час щось із себе вдає, а щось приховує 

б)  володіння своїми почуттями 

в) усвідомленням дитиною себе в ролі активного суб'єкта у світі предметів 

г) дитині погано і вона  це  не приховує 

 

Дидактика та методика викладання 

9. Розставте у послідовності етапи роботи над «Щоденними 5»: 

а) письмо для себе (2) 

б) читання для когось(3) 

в) робота зі словами (4) 

г) читання для себе  (1) 

д) слухання (5) 

 

10. Виберіть  компоненти ранкової зустрічі: 

а) вітання  

б) створення правил класу, рутин 

в) обмін інформацією, щоденні новини 

г) групове заняття 

 

11. Вкажіть метод навчання, що полягає в спеціально створеній ситуації, з 

якої учням запропоновано знайти вихід: 

а) вправа 

б) дидактична гра 

в) практична робота 

г) лекція   

 

 12.Основною метою оцінки вчителем знань учнів є: 

а) стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність школярів  

б) інформувати учнів про їх успіх або неуспіх у конкретній ситуації; 

в) втратити думку вчителя про учня; 

г) інформувати батьків про діяльність дитини. 

 

13. Скільки освітніх галузей затверджено Державним стандартом 2018 

року?  

а) 9  галузей; 

б)7 галузей; 

в)10 галузей. 



г)  11 галузей. 

 

14. Вкажіть кількість годин варіативнго складника   навчального плану  для 

2 класу  за програмою О.Я. Савченко: 

а) 1 

б) 1,5 

в) 2 

г)   2,5 

 

15.Скільки ключових компетентностей затверджено Новим Державним 

стандартом початкової освіти  2018 року?  

а) 7 ключових компетентностей 

б) 9 ключових компетентностей 

в) 10 ключових компетентностей 

г) 11 ключових компетентностей   

 

16.  Індивідуальна програма розвитку дитини розробляється для: 

а) дитини-інваліда 

б) педагогічного патронажу  

в) особи з особливими освітніми потребами 

г) індивідуальної форми здобуття загальної середньої освіти 

 

17. У Державному стандарті початкової освіти 2018 року не визначено: 

а) критерії формувального оцінювання 

б) обов’язкових результатів навчання 

в) обсягу навчального навантаження 

г) форми державної атестації 

 

18.  Вкажіть  рядок,  в  якому  подано  визначення  розповіді  як  методу 

навчання 

а)  це  діалогічний  метод  навчання,  за  якого  вчитель  із  допомогою  вдало  

поставлених  питань  спонукає  учнів  відтворювати  раніше  набуті  знання,  

робити  

самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу 

б) це словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів, принципів дій, прикладів  

тощо 

в) це образний, динамічний, емоційний виклад інформації про різні явища і події 

г) це сукупність прийомів, спрямованих на передачу і засвоєння учнями знань, 

формування умінь і навичок 

 

19 .Розвиток зв’язного мовлення учнів передбачає роботу за напрямами: 

а) побудова переказів і творів 

б) удосконалення і розвиток діалогічного та монологічного мовлення 

в) складання словосполучень і речень 

г) робота над лексичними значеннями слів  

 

20. Вкажіть відповідь, у якій правильно подано порядок установлення 



зв’язку між членами речення: 

а)  знаходження  залежних  слів  від  підмета;  знаходження  залежних  слів  від  

присудка;  визначення  основи  речення  шляхом  встановлення  зв‘язків  між 

підметом  і  присудком;  встановлення  залежності  між  іншими  другорядними 

членами 

б)  визначення  основи  речення  шляхом  встановлення  зв‘язків  між  підметом  і 

присудком;  знаходження залежних слів від підмета; відшукування залежних слів 

від  присудка;  встановлення  залежності  між  іншими  другорядними  членами  

за допомогою запитань 

в) відшукування залежних слів від підмета і присудка; встановлення  залежності  

між  іншими  другорядними членами 

г) відшукування залежних слів від підмета; встановлення залежності між іншими  

другорядними  членами;  відшукування  залежних  слів  від  присудка;  

визначення  

основи речення шляхом встановлення зв‘язків між підметом і присудком 

 

21. Учитель  пропонує  учням  пояснити  значення  слова  «іде» в  таких 

реченнях: Дощ іде. Літак іде на посадку. Урок іде. Людина іде.  Це робота із: 

а) багатозначними словами 

б) омонімами 

в) синонімами 

г) антонімами 

 

22. У слові «сміється» : 

а) 8 букв, 7 звуків 

б) 7 букв, 8 звуків 

в) 8 букв, 8 звуків 

г) 8 букв, 9 звуків 

 

23. У якому рядку наголос на словах стоїть на другому складі: 

а) акваріум, ліворуч, попереду, читання  

б) посередині, кілометр, черговий, випадок 

в) гриміти,  кілометр, восени, правило 

г) черговий, шістнадцять, тролейбус, ліворуч 

 

24.Коли  повинна проводитися словникова робота на уроках літературного 

читання:  

а) перед першим прочитанням твору  

б) після першого прочитання твору  

в) у процесі прочитання 

г) не є обов’язковою 

 

25. Мовленнєві уміння на уроках літературного читання це:  

а) копіювання текстів-зразків прочитаних (прослуханих) на уроках літературного 

читання 

б) аудіювання 

в) самостійна робота з дитячою книжкою 



г) процес створення власного висловлювання за прочитаним (прослуханим) 

 

 

26. Мала форма народної поетичної творчості, що несе узагальнену думку, 

висновок, іносказання з повчальним змістом це -  

а) байка 

б) прислів’я  

в) приказка 

г) фразеологізм 

 

27. Марійка Підгірянка  це українська : 

а) казкарка 

б) письменниця 

в) поетеса  

г) байкарка 

 

28. Визначити прості задачі, із яких складається дана.  Задача. Купили 40 кг 

помідорів. Восьму частину маси усіх помідорів залишили для їжі, а решту 

засолили. Скільки кілограмів помідорів засолили?  

а) знаходження суми, зменшення на кілька одиниць  

б) знаходження частини від числа, знаходження остачі  

в) різницеве порівняння, знаходження суми 

г) поділ на рівні частини, знаходження суми. 

 

29. На якій властивості ґрунтується прийом додавання 24 + 30?  

а) додавання числа до суми;  

б) додавання суми до числа; 

в) переставний закон додавання;  

г) додавання суми до суми. 

 

30.   Розташуйте приклади у порядку зростання рівня складності: 

1)+276    2) +643    3)+856    4)+367     5) +307 

     348           235          124          215           215 

 

а) 1,2,3,4,5 

б) 2,3,4,1,5 

в) 1,3,2,4,5 

 

31. З двох міст одночасно на зустріч один одному вийшли два поїзди. Перший 

поїзд рухався зі швидкістю 70 км/год,а другий – 65 км/год. На якій відстані 

один від одного будуть ці поїзди через 14 годин,якщо відстань між містами 

2150 км? 

а) 160  км 

б) 60 км 

в) 360 км 

г) 260 км 

 



32. Знайди відповідність геометричних фігур геометричним фігурам? 

1. піраміда 

2. конус 

3. паралелепіпед 

4. циліндр 

а) коло, трикутник 

б) трикутник, многокутник 

в) коло, прямокутник 

г) квадрат, прямокутник 

(1б, 2а, 3г, 4в) 

 

33. Щоденні спостереження за погодою є одним із видів:  

а) позаурочної роботи 

 б) позакласної роботи  

в) позашкільної роботи 

г) групової роботи 

 

34.  Якої природної зони немає на території України? 

а) мішані ліси 

б) степ 

в) лісостеп 

           г ) тундра 

 

           35. Острів Мадагаскар омивається водами:  

а) Тихого океану 

б) Атлантичного океану 

в) Індійського океану 

          г ) Північно-Льодовитого океану 

 

36.Розташуй планети у порядку їх наближення до Сонця: 

а) Венера (2) 

б) Земля (3) 

в)  Марс (4) 

г) Меркурій (1) 

 

37. Здоров’язберігаюча освіта включає:  

а) впровадження способів і  методів навчання індивідуальним  засобам 

збереження та зміцнення здоров‘я,  профілактику та  стимуляцію здоров‘я,  

психологічну реабілітацію дітей і молоді;  

б) впровадження в практику валеологічних методів та способів збереження 

здоров‘я, формування валеологічного світогляду, культури здоров‘я; 

в) вивчення валеологічних технологій оздоровлення. 

 

38.  Яке з наведених понять «фізична вправа» є найбільш точним: 

а) це рухова діяльність людини, яка направлена на формування рухових умінь та 

навичок; 

б) це рухова активність людини, організована у відповідності до біомеханічних та 



фізіологічних закономірностей; 

в) це основний та специфічний засіб фізичного виховання, особливий вид рухової 

діяльності, за допомогою  якого  здійснюється  спрямована  дія  на  того,  хто 

займається. 

 

39. Мистецтвознавчі поняття формуються на основі:  

а) читання текстів 

б) сприймання творів  

в) аналізу репродукцій художніх творів, ілюстрацій , текстів 

г) екскурсій в музеї 

 

40. Однією із специфічних особливостей уроків трудового навчання є: 

а) використання наочності 

б) безпечність діяльності 

в) різноманітність завдань 

г) зміна видів діяльності 

 

Відповіді до тестів 

 

 

1. г 11. б 21. в 31. г 

2. г 12. а 22. а 32.1(б), 2(а), 

3(г),4(в) 

3. в 13. а 23. а 33. б 

4. в 14. в 24. б 34. г 

5. б 15. г 25. г 35. в 

6. а.г 16. в 26. б 36.а(2),б(3), в(4), 

г(1) 

7. б 17. а 27. в 37. б 

8. а 18. в 28. б 38. а 

9. а(2), б(3), в(4), 

г(1) 

19. б 29. а 39. в 

10. а, в, г 20. б 30. б 40. б 
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